І
КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII СКЛИКАННЯ
ПОСТІЙНА к о м і с і я з п и т а н ь м і с т о б у д у в а н н я ,
АРХІТЕКТУРИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
тел./факс (044) 202-73-09

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, к. 1007

Протокол № 10
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування

від 19.04.2016

10:00 год.

Місце проведення: Київська міська рада, м. Київ, вул. Хрещатик, 36,
зала засідань, №1017, 10-й поверх.

Присутні на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування:
Міщенко О. Г.

голова постійної комісії, головуючий;

Кісільов І. П.
Турець В. В.
Харченко О. В.

перший
заступник
голови
землекористування);
заступник голови постійної комісії;
заступник голови постійної комісії;

Картавий І. Л.

секретар постійної комісії;

Баленко І. М.
Балицька О. С.
Банас Д. М.
Бродський В. Я.
Зубко Ю. Г.
Кримчак С. О.
Меліхова Т. І.
Михайленко В. О.

члени постійної комісії

(з

питань

Назаренко В. Е.
Негрич М. М.
Непоп В. І.
Петровець О. Ф.
Римаренко С. Г.
Росляков В. В.
Старовойт В. М.
Шарій В. В.
Шкуро М. Ю.
Всього присутні 22 депутати Київської міської ради, члени постійної комісії.
Відсутній депутат: Марченко Р.В.

Запрошені:
Сиротюк Ю. М.,
Левін В, І.,
Діденко Я. О.,
Антоненко П. Д.
Муха В. В.
Яловий К. В.
Цвях О. М.
Бондаренко В. В.
Марченко В. П.

Поліщук О. Г.

Кулаковський Ю. П.
Левада С. Я.
Кравчук О. В.

Дюжев С. А.
Олексієнко І. С.

Найдьонов О. В.
Мороз А.

- депутати Київської міської ради;

голова постійної комісії Київської міської ради з питань
культури, туризму та інформаційної політики;
голова постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики;
начальник Головного управління Держгеокадастру у
м. Києві;
керівник апарату Київської міської державної
адміністрації;
заступник начальника служби містобудівного кадастру
Департаменту
містобудування
та
архітектури
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації);
директор Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації);
заступник директора Департаменту земельних ресурсів
- начальник управління ринку землі;
представник громадськості;
помічник
депутата
Київської
міської
ради
Шаповала А. А.;
головний
спеціаліст
Інституту
архітектурного
менеджменту;
заступник голови ОСН «Комітет ради житлового
масиву Виноградар, представник координаційної ради
ГНО «Київське Віче»;
представник громадськості;
по питанню 6 порядку денного;

Максименко В. І.
Микитенко Л. І.,
Стьопіна В. К.
Юрченко Р. М.,
Батко І. В.
Черевко О. М.
Леонов Ю. П.
Колосовський О. М.
Охота О.
Насікан С. М.
Кацевич Л. В.
Одарич Н. О.
Гончаров П. Г.
Петрова Н. П.
Мельник І. А.,
Красюк А. М.
Батовська Н. А.
Телюк В. П.
Сергієнко А. О.,
Зюзя А. С.
Коробко С. В.
Маркелов О. А.,
Шибко В.
Донськой С. А.
Яворська Т. Г.
Семенов О. Л.
Шостак В. І.
Москаленко О. М.
Гущин Андрій,
Гущин Артем

по питанню 17.6 порядку денного - член ГО «Фонд
інвалідів Чорнобиля Оболонського району»;
по питанню 17.7 порядку денного;
по питанню 17.8 порядку денного;
по питанню 17. 12 порядку денного;
по кадастровій справі Д-6600;
по кадастровій справі А-22160;
по кадастровій справі А-21469;
по кадастровій справі А-21163;
по кадастровій справі А-22212;
по кадастровій справі А-21324;
по кадастровій справі А-16602;
по кадастровій справі П-6955;
по кадастровій справі Є-1275;
по кадастровій справі П-9286;
по кадастровій справі А-12102;
по кадастровій справі А-20124;
по кадастровій справі А-13906;
по кадастровій справі А-20971;
по справі-клопотанню К-26316;
по справі-клопотанню К-24619;
по справі-клопотанню К-26461;
по справі-клопотанню К-22370;
по справі-клопотанню К-25206;
по справі-клопотанню К-25612.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання постійної комісії Київської міської ради
з питань містобудування, архітектури та землекористування
19.04.2016
Розгляд проекту рішення «Про продовження терміну дії рішень Київської
міської ради про передачу в оренду земельних ділянок, які втратили чинність
згідно з пунктом 12 рішення Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060» за
поданням директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) О. Поліщука
(кадастрова справа А-22334, ПР-9481 від 04.04.2016) - матеріали додаються.

Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 10.09.2015 №958/1822 «Про інвентаризацію земель міста Києва»
за поданням заступника голови Київської міської державної адміністрації
77. Пантелеєва, директора Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) О. Поліщука
(А-22106, ПР-8497 від 26.01.2016) - матеріали додаються.
З урахуванням листа Департаменту земельних ресурсів від 30.03.2016
№05703-5910.
З урахуванням листа ПАТ «Промзв’язку» від 13.04.2016 вх.№08/6328 щодо
врахування викладених у листі зауважень.
Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 23 червня 2011 року №242/5629 «Про встановлення місцевих податків і зборів
у м. Києві» за поданням заступника голови Київської міської державної
адміністрації О. Спасибка, директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) О. Поліщука (кадастрова справа А-21912, ПР-9466 від 04.04.2016)
- матеріали додаються.
Розгляд проекту рішення «Про затвердження Тимчасового порядку
розроблення, підготовки до розгляду та затвердження містобудівної документації
в м. Києві» за поданням постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування (№ 08/231-1755/ПР від
11.04.2016) - матеріали додаються.
З урахуванням:
- листа головного спеціаліста інституту архітектурного менеджменту
Дюжева С. А. від 12.03.2016 вх. №08/Д-3047 щодо врахування під час
розгляду, викладених у листі зауважень до вищезазначеного проекту
рішення;
- депутатського звернення депутата Київської міської ради Шаповала А. А.
від 08.04.2016 вх. №08/6019 щодо зняття з розгляду вищезазначеного
проекту рішення як такого, що суперечить Законам України;
- листа ОСН «Микільська слобідка» від 08.04.2016 вх. №08/6020 щодо
надання зауважень та пропозицій до вищезазначеного проекту рішення.
- листа ГО «Микільська слобідка» від 11.04.2016 вх. №08/6123 щодо надання
зауважень та пропозицій до вищезазначеного проекту рішення.
Розгляд проекту рішення «Про створення тимчасової контрольної комісії щодо
перевірки дотримання законності при проведення будівельних чи ремонтних
робіт на об’єктах, що мають статус пам’яток архітектури містобудування та
історії місцевого значення» за поданням депутата Київської міської ради
Ю. Сиротюка (№08/231-1723/ПР від 07.04.2016) - матеріали додаються.
Відповідно до доручення заступника міського голови — секретаря Київської
міської ради проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.

6. Розгляд проекту рішення «Про врегулювання питання використання земельної
ділянки площею 1,004 га на вул. Володимира Покотила (Картвелішвілі), 6 у
Святошинському районі м. Києва, згідно договору, укладеного між Київською
міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю «Кімет-плюс»
№ 75-6-00130 від 04.08.2004 року» за поданням депутатів Київської міської ради
B. Бродського, О. Міщенка, В. Мухи (№08/231-1823/ПР від 14.04.2016) матеріали додаються.
Відповідно до доручення заступника міського голови секретаря Київської
міської ради проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань екологічної політики.
—

7. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської ради
від 02.06.2015р. №607/1471 «Про визначення переліку земельних ділянок для
опрацювання можливості продажу їх (або права оренди на них) на земельних
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торгах» за поданням депутата Київської міської ради Ю. Зубка (№08/2311566/ПР від 31.03.2016) - матеріали додаються.
8. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці, що
розташована на вул. Миколи Закревського між будинками №33, 35 та 37 у
Деснянському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
Ю. Зубка (№08/231-1567/ПР від 31.03.2016) - матеріали додаються.
Відповідно до доручення заступника міського голови — секретаря Київської
міської ради проект рішення паралельно опрацьовується постійними комісіями
Київської міської ради з питань екологічної політики та з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку.
і

'

9. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці, що
розташована на просп. Володимира Маяковського між будинками №20 та 22-а у
Деснянському районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
Ю. Зубка (№08/231-1565/ПР від 31.03.2016) - матеріали додаються.
Відповідно до доручення заступника міського голови — секретаря Київської
міської ради проект рішення паралельно опрацьовується постійними комісіями
Київської міської ради з питань екологічної політики та з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку.
10. Розгляд проекту рішення «Про продовження чинності Програми розвитку
зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в
центральній частині міста» за поданням голови постійної комісії Київської міської
ради з питань екологічної політики К. Ялового та секретаря постійної комісії
Київської міської ради з питань екологічної політики О. Новікова (№08/2311622/ПР від 04.04.2016) - матеріали додаються.
Проект рішення погоджено генеральним директором КО «Київзеленбуд»
C. Симоновим та директором Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
О. Поліщуком.

11. Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці на
вул. Челябінській та Луначарського між будинками №15, 13, №9г, 19, 17 та 15а на
вул. Челябінській та №24г на вул. Луначарського у Дніпровському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради А. Шаповала (№08/2311337/ПР від 14.03.2016) - матеріали додаються.
Проект рішення погоджено директором Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) О. Поліщуком та постійною комісією Київської міської ради з
питань екологічної політики.
12. Розгляд листа директора Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Ю. Крикунова
(від 05.04.2016 №051-7139-0025) щодо визначення від постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування одного
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депутата до складу комісії щодо опрацювання питання внесення змін до
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 05.02.2014 №139 «Про затвердження змін до складу
міського комітету доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення
до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури» - матеріали
додаються.
13. Розгляд листа директора Департаменту суспільних комунікацій виконавчого
, органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
М. Хонди від 30.03.2016 №059-871 (вх. від 31.03.2016 №08/5506) щодо
визначення від постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування одного депутата до складу конкурсної комісії
міського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
(комплексна програма «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку
громадянського суспільства у м. Києві на 2012-2016 роки», затвердженої
рішенням
Київської
міської ради
від
15.12.2011
№842/7078)
матеріали додаються.
Листом постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
(2) архітектури та землекористування від 23.03.2016 №08/280-1001 надано дві
кандидатури депутатів, а саме: В. Назаренка, В. Рослякова. Прохання визначити
одного депутата від постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування до складу конкурсної
комісії.
14. Розгляд правових висновків управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради - матеріали додаються.
14.1. Повторний розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 26.01.2016 №08/230-139 до
проекту рішення «Про розірвання договору оренди земельної ділянки,
укладеного між Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «Український фонд розвитку регіонів» 17.01.06 року на

підставі рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року №855/3430,
зареєстрованого 21.01.2006 року №82-6-00338» за поданням депутата
Київської міської ради Я. Діденка - матеріали додаються.
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від 09.02.2016 та від
15.03.2016 під час голосування рішення не було прийнято, оскільки не набрало
голосів.
14.2. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 01.04.2016 №08/230-634 до проекту
рішення «Про внесення змін до рішень Київської міської ради» (ПР-8902 від
15.02.2016, кадастрова справа Є-0407) - матеріали додаються.
14.3. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 11.04.2016 №08/230-692 до проекту
рішення «Про скасування рішення Київської міської ради «778/3353 від
14.06.2005 «Про
передачу
відкритому
акціонерному
товариству
«Укртурінвест» земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування офісно-житлової прибудови до будинку на вул. Миколи
Гайцана, 12/14 у Печерському районі м. Києва» за поданням депутата
Київської міської ради Я. О. Діденка (від 15.03.2016 №08/231-І351/ПР)
матеріали додаються.
-

14.4. Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 11.04.2016 №08/230-693 до проекту
рішення «Про передачу земельної ділянки громадянину Дубровському
Євгенію Ігоровичу для експлуатації та обслуговування адміністративного
будинку на вул. Подвойського, 9 (літ. А) у Шевченківському районі м. Києва»
(ПР-8863
від
15.02.2016,
кадастрова
справа
А-22112)
матеріали додаються.
-

14.5.Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 14.04.2016 №08/230-739 до проекту
рішення «Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Аввасервіс» земельної ділянки для створення озеленених територій загального
користування та влаштування інженерних споруд (берегоукріплення) на
просп. Оболонському (біля озера Опечень) в Оболонському районі м. Києва
(ПР-9210 від 09.03.2016, кадастрова справа Д-7048) - матеріали додаються.
14.6.Розгляд правового висновку управління правового забезпечення
діяльності Київської міської ради від 12.04.2016 №08/230-708 до проекту
рішення «Про передачу фізичній особі-підприємцю Кравченку Олегу
Ярославовичу земельної ділянки для розташування, експлуатації та
обслуговування відкритої автостоянки на вул. Леніна, 55-а (літера «Е»)
(мікрорайон Бортничі) у Дарницькому районі м. Києва» (ПР-8766 від
09.02.2016, кадастрова справа Д -1657) - матеріали додаються.

15. Розгляд кадастрових справ - матеріали додаються
15.1.Розгляд кадастрових справ (надання/передача —юридичні особи)
Д-6600
А-22160
Д-7300
Д-7017
А-21574
Щ-1159
Д-7225
Д-6604
Д-2387
Д-5779
А-22343
А-22113
Д-3758
А-21377
А-21693
15.2.Повторний розгляд кадастрових справ (надання / передача)
А-21469
15.3.Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди та внесення змін
до них)
А-21237
А-21516
А-15666
А-22330
А-20410
А-21108
А-22072
А-21163
А-21277
А-21527
А-21126
А-13587
А-19732
А-21791
А-19898
А-21228
А-22212
А-21605
А-21284
А-20971
15.4.Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди та
внесення змін до них)
А-21533
А-18728
А-15301
А-20124
А-19147
А-21904
15.5.Розгляд кадастрових справ (відмова в поновленні договорів оренди та
внесення змін до них)
А-18493
15.6.Розгляд кадастрових справ (продаж, аукціон)
Є-1311
А-21600

•

15.7.Повторний розгляд кадастрових справ (продаж, аукціони та надання
дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок)
Є-1313
Є-1298
Є-0808
Є-1145
Є-1310
Є-1275
15.8.Повторний розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень Київської
міської ради)
Є-1315
Є-1314
15.9.Розгляд кадастрових справ (зміна цільового призначення земельних
ділянок, зміна виду використання земельних ділянок)
А-21737
А-21859
Д-7097
15.10.Розгляд кадастрових справ (приватизація)
П-9283
П-9220
П-9199
П-8745
П-9312
П-9286

П-9231

15.11.Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація)
П-9271
П-9296
П-6955
П-9176
П-9333
15.12.Розгляд кадастрових справ (громадяни)

П-9047

А-6822
А-17952

А-21551
А-22142

А-12102
А-21942

Д-6772
А-21997

Д-6777
А-13374

15.13.Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни)
А-7898
А-13906
А-21324
А-12590
А-16602

А-21271

Щ-1142

15.14.Розгляд кадастрових справ (затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельних ділянок)
Д-6984
Д-6983
Д-2970
15.15.Розгляд кадастрових справ (погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу)
А-21407
А-21695
А-21439
А-21976
16. Розгляд справ-клопотань - матеріали додаються.
Іб.І.Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні особи)
К-22409
К-22023
К-25350
К-26351

К-25085
К-26264
К-26395
К-25650

К-25840
К-25759
К-26162
К-25718

К-26115
К-26296
К-25502
К-25747

К-26336
К-26389
К-23132

К-26274
К-26579
К-24670

16.2.Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні
особи)
К-24802
К-26316
К-25850
К-24826
К-25828
К-24619
К-24618
К-25319
16.3.Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення технічної
документації із землеустрою)
К-26606
К-26270
К-25670
16.4.Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні / комунальні
установи)
К-24835
К-25606
К-26219
К-24667
К-25558
К-25793
К-26003
К-26267
К-24551
К-25841
16.5.РоЗгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни)
К-23831
К-23851
К-23869
К-21912
К-23042
К-23210
К-23212
К-23215
К-23216
К-23217
К-26309
К-26461
Іб.б.Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни)

К-22370

К-25612

К-25969

К-25206

К-25415

16.7.Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок)
К-24518
К-24523
К-24517
К-24516
К-24520
К-26122
К-26134
К-26127
К-26133
К-24341
К-26119
К-25872
К-26044
К-26165
К-26110
К-26107
К-26102
К-26103
К-26018
К-25208
К-26010
А-21882
17. Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань робочих
груп) - матеріали додаються.
17.1.Розгляд звернення депутата Київської міської ради О. Пабата
№08/279/08/515-280 від 03.02.2016 (вх. №08/1715 від 03.02.2016) з проханням
розібратися в ситуації, яка виникла з приводу частини земельної ділянки
Київського міського клінічного онкологічного центру за адресою
вул. Верховинна, 69 Святошинського району м. Києва (стосується кадастрової
справи А-18496) - матеріали додаються.
З урахуванням витягу з протоколу №10 засідання постійної комісії Київської
міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту від 16.03.2016,
відповідно до якого прийнято рішення підтримати звернення депутата Київської
міської ради О. Пабата №08/279/08/515-280 від 03.02.2016.
17.2.Розгляд листа представників мешканців будинків по вул. В. Дубініна, 4,
вул. Жуковського, 4, просп. 40-річчя Жовтня, 100/2, вул. Бурмістенка, 3 від
10.02.2016 вх. №08/КО-1359 з проханням вжити заходи щодо припинення
будівництва на вул. В. Дубініна, 2 літера А у Голоеіївському районі м. Києва
та розгляд листа адвоката Громова С.М. від 01.03.2016 вх. №08/3497 щодо
незаконного будівництва на вул. В. Дубініна, 2-А - матеріали додаються.
З урахуванням листа Департаменту земельних ресурсів від 09.03.2016
вх. №057021-4377.
З урахуванням листа Департаменту містобудування та архітектури від
09.03.2016 вх. №055-2072.
З урахуванням звернення мешканців будинків вул. В. Дубініна, 4,
пров. Жуковського, 4, вул. Бурмістренка, 3, просп. Голосіївський, 100/2 від
06.04.2016 вх. №08/КО-4297 щодо наявних порушень умов договору оренди
земельної ділянки.
17.3.Розгляд листа заступника голови виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) П. Пантелеєва від 09.03.2016
№003-424 (вх. №08/4060 від 12.03.2016) з проханням надати прізвище, ім’я,
ім’я по батькові та контактні телефони депутатів та посадових осіб, які будуть
приймати участь у роботі комісії Київської міської ради із забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків - матеріали додаються.
17.4.Розгляд листа Департаменту земельних ресурсів від 25.02.2016 №05707
3637 (вх. №08/3456 від 29.02.2016) стосовно питання приватного акціонерного
товариства «Компанія Катран», а саме про внесення змін до договору оренди
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земельних ділянок на вул. Новопольовій, 2 у Солом’янському районі м. Києва
від 17.06.2008 №72-6-00520 (зі змінами) - матеріали додаються.
17.5.Розгляд листа депутата Київської міської ради Кримчака С. О. від
16.03.2016 №08/279/198786 (вх. №08/4287 від 16.03.2016) стосовно
корегування меж ДПТ мікрорайону Жуляни в Солом’янському районі
м. Києва та внесення змін до рішення Київської міської ради від 13.11.2013
№518/10006 «Про затвердження міської програми створення (оновлення)
містобудівної документації у м. Києві» (в частині ДПТ мікрорайону Жуляни в
Солом’янському районі м. Києва та ДПТ обмеженої проспектом Глушкова) матеріали додаються.
17.6.Розгляд листа депутата Київської міської ради Богатова К. В. від
17.03.2016 №08/279/08/011-40 (вх. №08/0-3644 від 24.03.2016) щодо розгляду
заяви члена ТО «Фонд інвалідів Чорнобиля Оболонського району»
Обертинського М. І.- матеріали додаються.
17.7.Розгляд
листа
голови
правління
садово-дачного
кооперативу
«ЕНТУЗІАСТ» від 18.03.2016 №4 (вх. №08/4488 від 18.03.2016) стосовно
оформлення в оренду земельної ділянки , яку експлуатує СДК «ЕНТУЗІАСТ»
- матеріали додаються.
17.8.3атвердження протоколу засідання робочої групи від 23.03.2016 (реєстр.
№26 від 29.03.2016), створеної 24.12.2015 на засіданні постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування для додаткового вивчення інформації, викладеної в листі
представників громадськості Дарницького району («Орхідея-3») від 15.12.2015
(вх. №08/КО-12450 від 17.12.2015) щодо ситуації, яка склалася навколо
земельних ділянок обслуговуючого кооперативу «Садово-дачний кооператив
«Орхідея-3» у мікрорайоні Осокорки у Дарницькому районі м. Києва матеріали додаються.
17.9.3атвердження протоколу засідання робочої групи від 24.03.2016 (реєстр.
№30 від 01.04.2016), створеної 15.03.2016 на засіданні постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування для додаткового вивчення кадастрових справ А-18073, А18074, А-18075, А-18076-матеріали додаються.
17.10.3атвердження протоколу засідання робочої групи від 24.03.2016
(реєстр. №36 від 14.04.2016), створеної 15.03.2016 на засіданні постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування для розгляду депутатського звернення Кісільова І. П. №
08/3114 від 24.02.2016 щодо вивчення конфліктної ситуації по забудові між
вулицями Баумана та Толбухіна у Шевченківському районі м. Києва.
17.11.Повторний розгляд листа Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації від 01.03.2016 №105/02-494/13 щодо припинення ТОВ
«Житлово-будівельний комплекс «Митець» права постійного користування
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земельною ділянкою за адресою вул. Щорса (Є. Коновальця), 32 у
Печерському районі м. Києва - матеріали додаються.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування 15.03.2016 розгляд цього
питання було перенесено на наступне засідання
17.12.Розгляд листа ТОВ «АЙ СІ ТІ» від 07.04.2016 №07/04 (вх.№08/5972 від
08.04.2016) з проханням під час ухвалення рішення Київської міської ради
«Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «АИ СІ ТІ»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративної
будівлі на вул. Кудряшова, 9 у Солом’янському районі м. Києва» залишити
пункт 3, передбачений в проекті рішення (ПР-8968 від 18.02.2016 року до
кадастрової справи А-22177) - матеріали додаються.

ПИТАННЯ, ВНЕСЕНІ НА РОЗГЛЯД ДОДАТКОВО
18. Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення Київської міської
ради від 14 квітня 2016 №326/326 «Про передачу в іпотеку майна комунальної
власності територіальної громади міста Києва» (від 15.04.2016 №08/2311843/ПР за поданням депутата Київської міської ради С. Артеменка матеріали додаються.
Згідно з дорученням заступника міського голови —секретаря Київської
міської ради проект рішення паралельно опрацьовується постійними
комісіями Київської міської ради:
з питань власності;
з питань житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу;
з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
)

-

-

19. Пропозиція депутата Київської міської ради, першого заступника голови
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування
Кісільова І. П. щодо розгляду листа товариства з обмеженою відповідальністю
«ДОЗОР ЛТД» від 18.04.2016 вх. №08/6652 щодо врахування при розгляді
проекту рішення «Про затвердження детального плану території в
межах просп. Возз’єднання, залізниці, просп. Броварський, Русанівського
каналу у Дніпровському районі м. Києва» цільового призначення земельної
ділянки «будівництво, експлуатація та обслуговування житлового
комплексу
з
пунктом
централізованої
системи
пожежного
спостереження», яка знаходиться в оренді ТОВ «ДОЗОР ЛТД» на підставі
договору оренди земельної ділянки від 03.08.2014 №66-6-00175 - матеріали
додаються.
20. Пропозиція депутата Київської міської ради Кутняка С. В. щодо розгляду
проекту рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці біля
будинку на вул. Отто Шмідта, 26-6 у Шевченківському районі м. Києва» за
12

поданням депутата Київської міської ради С. Кутняка (№ 08/231-1722/ПР від
07.04.2016) - пропозиція не набрала голосів для включення до порядку
денного.

1. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про продовження терміну дії
рішень Київської міської ради про передачу в оренду
земельних ділянок, які втратили чинність згідно з пунктом 12
рішення Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060» за
поданням директора Департаменту земельнш ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) О. Поліщука (кадастрова справа
А-22334, ПР-9481 від 04.04.2016) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
04.04.2016 № 08/231-1623/ПР, лист Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 04.04.2016 №057052-6184, проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 12-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Поліщук О. Г., Кримчак С. О., Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про продовження терміну дії
рішень Київської міської ради про передачу в оренду земельних ділянок, які
втратили чинність згідно з пунктом 12 рішення Київської міської ради від
04.03.2015 №195/1060».
2. Звернутися до Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для
надання ро з’яснень щодо причин затримки підписання договорів оренди
земельних ділянок, стосовно яких Київською міською радою були прийняті
рішення про передачу земельних ділянок в оренду.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Меліхова Т. /., Кісільов І. П., Шкуро М. Ю.,
Ш арій В. В., Баленко І. М. участі в голосуванні не брали.
2. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 10.09.2015 №958/1822
«Про інвентаризацію земель міста Києва» за поданням
заступника голови Київської міської державної адміністрації
П. Пантелеєва, директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) О. Поліщука (А-22106, ПР-8497 від
26.01.2016) - матеріали додаються.
(лист Департаменту земельних ресурсів від 30.03.2016 №05703-5910; протокол
№3 засідання постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування від 09.02.2016; лист ПАТ «Промзв’язку» від 04.02.2016
вх.№08/1872 щодо розгляду проекту рішення; лист ПАТ «Промзв’язку» від
13.04.2016 вх.№08/6328 щодо врахування викладених у листі зауважень; проект
рішення з пояснювальною запискою - на 19-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Поліщук О. Г., Меліхова Т. І., Цвях О. М,
Дюжев С. А., Михайленко В.О., Кримчак С. О.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 10.09.2015 №958/1822 «Про
інвентаризацію земель міста Києва».
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з
Головним управлінням Держгеокадастру у м. Києві доопрацювати
вказаний проект рішення та винести його на розгляд постійної комісії з
питань містобудування, архітектури та землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1 (Турець В. В.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Харченко О. В.,
Галицька О. С., Меліхова Т.
Шкуро М. Ю., Шарій В. В. участі в
голосуванні не брали.
3. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 23 червня 2011 року №242/5629
«Про встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві» за
поданням заступника голови Київської міської державної
адміністрації О. Спасибка, директора Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) О. Поліщука
(кадастрова справа А-21912, ПР-9466 від 04.04.2016)матеріали додаються.
(проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - на 8-ми
арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Поліщук О. Г., Картавий І. Л., Олексієнко І. С.,
Кримчак С. О., Петровець О. Ф., Цвях О. М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 23 червня 2011 року №242/5629 «Про встановлення
місцевих податків і зборів у м. Києві».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Картавий
І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Харченко О. В
Галицька О. С., Меліхова Т. /., Шкуро М. Ю., Шарій В. В.,
Галенко І. М. участі в голосуванні не брали.
4. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про затвердження Тимчасового
порядку розроблення, підготовки до розгляду та затвердження
містобудівної документації в м. Києві» за поданням голови
постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
МіщенкаО.Г.
(Де 08/231-1755/ПР від 11.04.2016) матеріали додаються.

(доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від
11.04.2016 №08/231-1755/ПР; лист голови постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування
МіщенкаО.Г. від 11.04.2016 №08/281-1264; лист головного спеціаліста
Інституту архітектурного менеджменту Дюжева С.А. від 12.03.2016 вх.
№08/Д-3047 щодо врахування під час розгляду викладених у листі зауважень до
вищезазначеного проекту рішення; депутатське звернення депутата Київської
міської ради Шаповала А. А. від 08.04.2016 вх. №08/6019 щодо зняття з
розгляду вищезазначеного проекту рішення як такого, що суперечить законам
України; лист ОСН «Микільська слобідка» від 08.04.2016 вх. №08/6020 щодо
надання зауважень та пропозицій до вищезазначеного проекту рішення; лист
ГО «Микільська слобідка» від 11.04.2016 вх. №08/6123 щодо надання зауважень
та пропозицій до вищезазначеного проекту рішення; депутатське звернення
депутата Київської міської ради Михайленка В. О. від 15.04.2016 №08/279/08
064-105 щодо врахування пропозиції; проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього на 40-ка арк.)
-

-

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кримчак С. О., Михайленко В. О., Левада С. Я.,
Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про внесення змін до
рішення Київської міської ради від 23 червня 2011 року №242/5629 «Про
встановлення місцевих податків і зборів у м. Києві».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Кримчака С. О., Михайленка В. О., Картавого І.Л. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Кримчака С. О. Долучити до розгляду депутата Київської
міської ради Шаповала А. А., а також представників громадськості
Леваду С. Я., Олексієнко І. С., Дюжева С. А..
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —16, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Харченко О. В.,
Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю., Ш арій В. В., Баленко І. М. участі в
голосуванні не брали.
5. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про створення тимчасової
контрольної комісії щодо перевірки дотримання законності
при проведення будівельних чи ремонтних робіт на об’єктах,
що мають статус пам’яток архітектури містобудування та
історії місцевого значення» за поданням депутата Київської
міської ради Ю. Сиротюка (№08/231-1723/ПР від 07.04.2016) матеріали додаються.
(проект рішення Київської міської ради з пояснювальною запискою до
нього, доручення заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради від 07.04.2016 №08/231-1723/ПР, лист голови депутатської
фракції «Солідарність» А. Страннікова від 18.03.2016 №08/279/08/502
052, лист голови депутатської фракції «Всеукраїнське о б ’єднання

«Батьківщина» В. Бондаренка від 21.03.2016 №30/2016, лист голови
депутатської фракції «Єдність» О. Омельченка від 14.03.2016 №08/251
1 7, листи голови депутатської фракції «Самопоміч» С. Гусовського від
18.03.2016 №08/279/08/028-161 та від 21.03.2016 №08/279/08/028-1680,
лист депутата Київської міської ради В. Назаренка від 21.03.2016
- на 13-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Сиротюк Ю. М., Олексієнко І. С., Муха В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про створення тимчасової
контрольної комісії щодо перевірки дотримання законності при проведенні
будівельних чи ремонтних робіт на об’єктах, що мають статус пам’яток
архітектури містобудування та історії місцевого значення» за умови внесення
до нього змін та доповнень, а саме: у назві та по тексту проекту рішення після
слів «що мають статус пам’яток архітектури містобудування та історії
місцевого значення» додати слова «та об’єктів культурної спадщини».
2. У пункті 1 проекту рішення після слів «при проведенні будівельних»
додати слова «реконструційних, реставраційних».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Харченко О. В
Балицька О. С., Шкуро М. Ю., Ш арій В. В Б а л е н к о І. М.,
Старовойт В. М., Негрич М. М. участі в голосуванні не брали.
6. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про врегулювання питання
використання земельної ділянки площею 1,004 га на
вул. Володимира
Покотила
(Картвелішвілі),
6
у
Святошинському районі м. Києва, згідно договору, укладеного
між Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «Кімет-плюс» № 75-6-00130 від 04.08.2004
року» за поданням депутатів Київської міської ради
В. Бродського, О. Міщенка, В. Мухи (№08/231-1823/ПР від
14.04.2016) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови —секретаря Київської міської ради від
14.04.2016 №08/231-1823/ПР; лист депутатів Київської міської ради
В. Бродського, О. Міщенка, В. Мухи; проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 9-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Бродський В. Я., Левін В. І., Меліхова Т. І.,
Турець В. В., Старовойт В. М., Дюжев С. А., Поліщук О. Г., Грищенко С. М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про врегулювання питання
використання земельної ділянки площею 1,004 га на вул. Володимира
Покотила (Картвелішвілі), 6 у Святошинському районі м. Києва, згідно
договору, укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «Кімет-плюс» № 75-6-00130 від 04.08.2004
року».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Ш арій В. В Б а л е н к о І. М., Старовойт В. М., Негрич М. М. участі
в голосуванні не брали.
7. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 02.06.2015р. №607/1471 «Про
визначення переліку земельних ділянок для опрацювання
можливості продажу їх (або права оренди на них) на
земельних торгах» за поданням депутата Київської міської
ради Ю. Зубка (№08/231-1566/ПР від 31.03.2016) матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
31.03.2016 №08/231-1566/ПР; лист депутата Київської міської ради Ю. Зубка
від 25.03.2016 №08/279/08/030-42; проект рішення з пояснювальною запискою
та додатками до нього - На 21-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г., Поліщук О. Г., Петровець О. Ф.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 02.06.2015р. №607/1471 «Про визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або права оренди
на них) на земельних торгах».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Меліхова Т. І.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Шарій В. В., Баленко І. М., Старовойт В. М., Негрич М. М.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
8. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Миколи
Закревського між будинками №33, 35 та 37 у Деснянському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради Ю. Зубка (№08/231-1567/ПР від 31.03.2016) матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
31.03.2016 №08/231-1567/ПР; лист депутата Київської міської ради Ю. Зубка
від 25.03.2016 №08/279/08/030-43; проект рішення з пояснювальною запискою
та додатками до нього - на 19-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Зубко Ю. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на вул. Миколи Закревського між
будинками №33, 35 та 37 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —14, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Шарій В, В.у Баленко І. М., Старовойт В .М ., Негрич М. М.,
Кісільов І. П.у Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
9. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці, що розташована на просп. Володимира
Маяковського між будинками №20 та 22-а у Деснянському
районі м. Києва» за поданням депутата Київської міської
ради Ю. Зубка (№08/231-1565/ПР від 31.03.2016) матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
31.03.2016 №08/231-1565/ПР; лист депутата Київської міської ради Ю. Зубка
від 25.03.2016 №08/279/08/030-41; проект рішення з пояснювальною запискою
та додатками до нього - на 18-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання статусу
скверу земельній ділянці, що розташована на просп. Володимира
Маяковського між будинками №20 та 22-а у Деснянському районі м. Києва».
2. Направити суб’єкту подання проект рішення на доопрацювання,
оскільки земельна ділянка обліковується за державним комунальним
підприємством «Житлоремфонд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Ш арій В. В., Баленко І. М., Старовойт В. М., Негрич М .М .,
Кісільов І . П .у Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
10. СЛУХАЛИ: Розгляд проекту рішення «Про продовження чинності
Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та
концепції формування зелених насаджень в центральній
частині міста» за поданням голови постійної комісії Київської
міської ради з питань екологічної політики К. Ялового та
секретаря постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики О. Новікова (№08/231-1622/ПР від
04.04.2016) - матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови —секретаря Київської міської ради від
04.04.2016 №08/231-1622/ПР; лист голови постійної комісії Київської міської
ради з питань екологічної політики К. Ялового від 04.04.2016 №08/288-78;
проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - на 7-ми
арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Яловий К. В.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продовження чинності
Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції
формування зелених насаджень в центральній частині міста».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Ш арій В. В.,
Балицька О. С., Харченко О. В., Шкуро М. Ю. участі в голосуванні
не брали.
11. СЛУХАЛИ:

Розгляд проекту рішення «Про надання статусу скверу
земельній ділянці на вул. Челябінській та Луначарського між
будинками №15, 13, №9г, 19, 17 та 15а на вул. Челябінській та
№24г на вул. Луначарського у Дніпровському районі
м. Києва» за поданням депутата Київської міської ради
А. Шаповала
(№08/231-1337/ПР
від
14.03.2016)
матеріали додаються.
(доручення заступника міського голови - секретаря Київської міської ради від
14.03.2016 №08/231-1331/ПР; лист депутата Київської міської ради
А. Шаповала від 29.02.2016 №08/279/08/067-030; витяг з протоколу засідання
постійної комісії з питань екологічної політики від 30.03.2016 №7; лист
Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) від 05.04.2016 №051-7139-005;
проект рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - на 16-ти
арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Росляков В. В., Харченко О. В., Кравчук О.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання статусу
скверу земельній ділянці на вул. Челябінській та Луначарського між
будинками №15, 13, №9г, 19, 17 та 15а на вул. Челябінській та №24г на
вул. Луначарського у Дніпровському районі м. Києва».
2. Направити суб’єкту подання проект рішення на доопрацювання,
оскільки земельна ділянка потребує погодження з балансоутримувачами
території. Крім того врахувати те, що відповідно до розпорядження
Київського міського голови №125/1 від 19 лютого 2016 «Про перейменування
бульвару, вулиць, площі та провулків у місті Києві» вул. Луначарського у
Дніпровському районі міста Києва перейменовано на вул. Митрополита
Андрія Шептицького.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Меліхова Т. І.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Ш арій В. В., Баленко І. М ., Старовойт В. М., Негрич М. М.,
Кісільов І. П., Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
12. СЛУХАЛИ: Розгляд листа директора Департаменту соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) Ю. Крикунова (від 05.04.2016 №051-

7139-0025) щодо визначення від постійної комісії Київської
міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування одного депутата до складу комісії щодо
опрацювання питання внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 05.02.2014 №139 «Про
затвердження змін до складу міського комітету доступності
інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури» матеріали додаються.
(лист директора Департаменту соціальної політики виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Ю. Крикунова (від 05.04.2016 №051-7139-0025) - на 1-му арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Взяти до відома лист директора Департаменту соціальної політики
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Ю. Крикунова (від 05.04.2016 №051-7139-0025) та визначити
до складу комісії щодо опрацювання питання внесення змін до розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 05.02.2014 №139 «Про затвердження змін до складу міського
комітету доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до
об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури» депутата
Київської міської ради, члена постійної комісії з питань містобудування,
архітектури та землекористування Рослякова В. В.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шарій В. В.,
Баленко І. М., Негрич М. М., Кісільов І. П., Турець В. В. участі в
голосуванні не брали.
13. СЛУХАЛИ: Розгляд
листа директора Департаменту суспільних
комунікацій виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) М. Хонди від
30.03.2016 №059-871 (вх. від 31.03.2016 №08/5506) щодо
визначення від постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування
одного депутата до складу конкурсної комісії міського
конкурсу проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування (комплексна програма «Сприяння місцевому
самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у
м. Києві на 2012-2016 роки», затверджена рішенням Київської
міської
ради
від
15.12.2011
№842/7078)
матеріали додаються.
(лист Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) М. Хонди від

30.03.2016 №059-871 (вх. від 31.03.2016№08/5506) з додатками - на 6-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: На виконання заходів міської комплексної програми «Сприяння
місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві
на 2012-2016 роки» делегувати до складу конкурсної комісії міського
конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування,
організацію якого забезпечує Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) депутата Київської міської ради, члена постійної комісії з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування
Назаренка В.Е.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шарій В. В.,
Баленко І. М., Негрич М. М., Кісільов І. П., Турець В. В. участі в
голосуванні не брали.
14.

Розгляд правових висновків управління правового забезпечення діяльності
Київської міської ради - матеріали додаються

14.1. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд правового висновку управління
правового забезпечення діяльності Київської міської ради
від 26.01.2016 №08/230-139 до проекту рішення «Про
розірвання договору оренди земельної ділянки, укладеного
між Київською міською радою та товариством з обмеженою
відповідальністю «Український фонд розвитку регіонів»
17.01.06 року на підставі рішення Київської міської ради від
19 липня 2005 року №855/3430, зареєстрованого 21.01.2006
року №82-6-00338» за поданням депутата Київської міської
ради Я. Діденка - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 26.01.2016 №08/230-139, проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього —на 30-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф., Діденко Я . О.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
- перша - підтримати правовий висновок;
- друга - відхилити правовий висновок.
1. Голосували: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
26.01.2016 №08/230-139 до проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «Український фонд розвитку регіонів» 17.01.06

року на підставі рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року
№855/3430, зареєстрованого 21.01.2006 року №82-6-00338».
2. Суб’єкту подання доопрацювати вищезазначений проект рішення з
урахуванням зауважень згідно з правовим висновком управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від 26.01.2016 №08/230-139
та винести його на розгляд чергового пленарного засідання сесії Київської
міської ради для прийняття остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 3 (Картавий І. Л,
Назаренко В. Е., Негрич М. М.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Меліхова Т. /., Шарій В. В., Турець В. В.,
Кісільов І. П.у Михайленко В. 0 .у Старовойт В. М. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято
Враховуючи недостатню кількість голосів для прийняття рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
відхилення правового висновку.
2. Голосували: 1. Відхилити зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
26.01.2016 №08/230-139 до проекту рішення «Про розірвання договору оренди
земельної ділянки, укладеного між Київською міською радою та товариством з
обмеженою відповідальністю «Український фонд розвитку регіонів» 17.01.06
року на підставі рішення Київської міської ради від 19 липня 2005 року
№855/3430, зареєстрованого 21.01.2006 року №82-6-00338».
2. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 4, «проти» - 2 (Петровець О. Ф., Міщенко О. Г.),
«утрималось» - 6 (Римаренко С. Г., Росляков В. В., Баленко І. М.,
Бродський В. Я., Шкуро М. Ю., Банас Д. М., Негрич М. М.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Харченко О. В.,
Балицька О. С., Меліхова Т. І., Шарій В. В., Турець В. В.,
Кісільов І. П.у Михайленко В. О., Старовойт В. М. участі в
голосуванні не брали.
Рішення не прийнято

14.2. СЛУХАЛИ: Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
01.04.2016 №08/230-634 до проекту рішення «Про внесення
змін до рішень Київської міської ради» (ПР-8902 від
15.02.2016, кадастрова справа Є-0407) - матеріали

(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 01.04.2016 №08/230-634, копія проекту рішення з
пояснювальною запискою та додатками до нього - на 11-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Поліщука О. Г. відхилити зауваження, викладені у правовому
висновку управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 01.04.2016 №08/230-634 до проекту рішення «Про внесення змін до
рішень Київської міської ради» (ПР-8902 від 15.02.2016, кадастрова справа
Є-0407).
2. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Бродський В. Я.,
Шарій В. В Б а л е н к о І. М., Негрич М. М., Кісільов І. П.,
БанасД. М. участі в голосуванні не брали.
14.3. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
11.04.2016 №08/230-692 до проекту рішення «Про
скасування рішення Київської міської ради №778/3353 від
14.06.2005 «Про передачу відкритому акціонерному
товариству «Укртурінвест» земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування офісножитлової прибудови до будинку на вул. Миколи Гайцана,
12/14 у Печерському районі м. Києва» за поданням
депутата Київської міської ради Я. О. Діденка (від
15.03.2016 №08/231-1351/ПР) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 03.03.2016 №08/230-446/1, проект рішення з пояснювальною
запискою та додатками до нього - на 30-ти арк).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Діденко Я. О., Петровець О. Ф., Зубко Ю. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати зауваження, викладені у правовому висновку
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
11.04.2016 №08/230-692 до проекту рішення «Про скасування рішення
Київської міської ради №778/3353 від 14.06.2005 «Про передачу відкритому
акціонерному товариству «Укртурінвест» земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування офісно-житлової прибудови до будинку на
вул. Миколи Гайцана, 12/14 у Печерському районі м. Києва».
2.
Повернути вищезазначений проект рішення субуєкту подання для
доопрацювання з урахуванням зауважень згідно з правовим висновком

управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради від
11.04.2016 №08/230-692.
3.
Звернутися до Прокуратури міста Києва, Департаменту державної
архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві та Головного управління
Національної поліції у м. Києві щодо недопущення проведення будівельних
робіт на зазначеній земельній ділянці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Харченко О. В.,
Галицька О. С., Меліхова Т. І., Шкуро М. Ю., Шарій В. В.,
Баленко І. М. участі в голосуванні не брали.
14.4. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
11.04.2016 №08/230-693 до проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки громадянину Дубровському Євгенію
Ігоровичу
для
експлуатації
та
обслуговування
адміністративного будинку на вул. Подвойського, 9 (літ. А)
у Шевченківському районі м. Києва» (ПР-8863 від
15.02.2016, кадастрова справа А-22112) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 11.04.2016 №08/230-693, копія проекту рішення з
пояснювальною запискою до нього —на 7-ми арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Картавого І.Л . відхилити зауваження, викладені у
правовому висновку управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 11.04.2016 №08/230-693 до проекту рішення «Про передачу
земельної ділянки громадянину Дубровському Євгенію Ігоровичу для
експлуатації
та
обслуговування
адміністративного
будинку
на
вул. Подвойського, 9 (літ. А) у Шевченківському районі м. Києва» (ПР-8863
від 15.02.2016, кадастрова справа А-22112).
2. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —15, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Бродський В. Я.,
Ш арій В. В., Баленко І. М., Негрич М. М., Кісільов І. П.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
14.5. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
14.04.2016 №08/230-739 до проекту рішення «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «Авва-сервіс»
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земельної ділянки для створення озеленених територій
загального користування та влаштування інженерних
споруд (берегоукріплення) на просп. Оболонському (біля
озера Опечень) в Оболонському районі м. Києва (ПР-9210
від 09.03.2016, кадастрова справа Д-7048) - матеріали
додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 14.04.2016 №08/230-739, копія проекту рішення з
пояснювальною запискою до нього - на 8-ми арк., лист Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 19.04.2016 №057003-7481 - на 2-х арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією директора Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) Поліщука О. Г. відхилити зауваження, викладені у правовому
висновку управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 14.04.2016 №08/230-739 до проекту рішення «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «Авва-сервіс» земельної ділянки
для створення озеленених територій загального користування та влаштування
інженерних споруд (берегоукріплення) на просп. Оболонському (біля озера
Опечень) в Оболонському районі м. Києва», з підстав, викладених у листі
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.04.2016 №0570037481.
2. Винести вищезазначений проект рішення на розгляд чергового
пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Балицька О. С.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шарій В. В.,
Баленко І. М., Негрич М. М., Кісільов І. П., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
14.6. СЛУХАЛИ:

Розгляд правового висновку управління правового
забезпечення діяльності Київської міської ради від
12.04.2016 №08/230-708 до проекту рішення «Про передачу
фізичній особі
- підприємцю Кравченку Олегу
Ярославовичу земельної ділянки для розташування,
експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки на
вул. Леніна, 55-а (літера «Е») (мікрорайон Бортничі) у
Дарницькому районі м. Києва» (ПР-8766 від 09.02.2016,
кадастрова справа Д-1657) - матеріали додаються.
(правовий висновок управління правового забезпечення діяльності Київської
міської ради від 12.04.2016 №08/230-708, копія проекту рішення з
пояснювальною запискою до нього - на 6-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Поліщук О. Г., Михайленко В. О.,
Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутатів Київської міської ради Турця В. В.
та Михайленка В. О. відхилити зауваження, викладені у правовому
висновку управління правового забезпечення діяльності Київської міської
ради від 12.04.2016 №08/230-708 до проекту рішення «Про передачу фізичній
особі - підприємцю Кравченку Олегу Ярославовичу земельної ділянки для
розташування, експлуатації та обслуговування відкритої автостоянки на
вул. Леніна, 55-а (літера «Е») (мікрорайон Бортничі) у Дарницькому районі
м. Києва», та винести вищезазначений проект рішення на розгляд
чергового пленарного засідання сесії Київської міської ради для прийняття
остаточного рішення.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) провести
перевірку фактичного використання земельної ділянки фізичною особою підприємцем Кравченком О. Я.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Балицька О. С.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шарій В. В.,
Баленко І. М., Негрич М. М., Кісільов І. П. участі в голосуванні не
брали.

15.1.

Розгляд кадастрових справ (надання /передача - юридичні особи)

15.1.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6600
Проект
рішення
«Про
надання
комунальному
підприємству з утримання та експлуатації житлового
фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд»
земельної ділянки для будівництва, обслуговування та
експлуатації житлових будинків, в тому числі за
програмою «Доступне житло», та об’єктів соціальної
сфери (школа, дитячий садок та консультаційнодіагностичний центр) між вулицями Жулянською та
Чабанівською у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8613 від 02.02.2016)
Відповідно до доручення заступника міського голови — секретаря
Київської міської ради проект рішення паралельно опрацьовується
постійною комісією Київської міської ради з питань житловокомунального господарства та паливно-енергетичного комплексу.

Земельна ділянка площею 5,7073 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кримчак С. О., Поліщук О. Г., Леонов Ю. П.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про надання комунальному
підприємству з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального
призначення «Спецжитлофонд» земельної ділянки для будівництва,
обслуговування та експлуатації житлових будинків, в тому числі за програмою
«Доступне житло», та об’єктів соціальної сфери (школа, дитячий садок та
консультаційно-діагностичний центр) між вулицями Жулянською та
Чабанівською у Голосіївському районі м. Києва».
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до прийняття Київської міською
радою рішення про внесення змін до детального плану території
житлового масиву Теремки-3 на вул. Велика Кільцева, 1 у Голосіївському
районі м. Києва (відповідно до рішення Київської міської ради від 14 липня
2005 року № 690/3265 «Про затвердження детального плану території
житлового масиву Теремки-3 на вул. Велика Кільцева, 1 у Голосіївському
районі м. Києва») та його затвердження.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 15, «проти» — немає, «утрималось» — 4
(Картавий І. Л., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Негрич М. М.,
Кісільов І. П., Шкуро М. Ю., Баленко І. М. участі в голосуванні не
брали.
15.1.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22160
Проект рішення «Про передачу

ТОВАРИСТВУ

З
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ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДОРОЖНА
КАРТА» земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та
обслуговування
житлових
будинків,
багатофункціонального
торговельно-розважального,
виставково-готельно-офісного комплексу з паркінгом на
Кільцевій дорозі, 1-Й, 1-К, 1-Л, у Голосіївському районі
м. Києва».
(ПР-9541 від 06.04.2016)

Земельна ділянка площею 1,4190 га - в оренду на 10 років у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно (договори купівлі-продажу від 30.09.2015
№847, від 30.09.2015 №846 та договір купівлі-продажу нежитлової будівлі
від 11.03.2016 №354).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Харченко О. В., Картавий І. Л., Кримчак С. О.,
Поліщук О. Г., Колосовський О. М.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОРОЖНА КАРТА» земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлових будинків,
багатофункціонального торговельно-розважального, виставково-готельноофісного комплексу з паркінгом на Кільцевій дорозі, 1-Й, 1-К, 1-Л, у
Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Негрич М. М.,
Кісільов І. П., Шкуро М. Ю., Баленко І. М. участі в голосуванні не
брали.
15.1.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7300
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ «МІСЬКЖИТЛОБУД» земельної ділянки для
експлуатації та
обслуговування
школи-садка
на
вул. Голосіївській, 13-г у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-9542 від 06.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,8304 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ
«МІСЬКЖИТЛОБУД» земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
школи-садка на вул. Голосіївській, 13-г у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —16, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Негрич М. М.,
Кісільов І. П., Шкуро М. Ю.у Баленко І. М., Меліхова Т. І. участі в
голосуванні не брали.
15.1.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7017
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «Епіцентр Н» земельної ділянки для
експлуатації будівлі складу з подальшою реконструкцією
під офісно-торгово-готельний центр на вул. Петра
Запорожця, 13 (літ. А) у Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-8426 від 20.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,2415 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Картавий І. Л., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «Епіцентр Н» земельної ділянки для
експлуатації будівлі складу з подальшою реконструкцією під офісно-торговоготельний центр на вул. Петра Запорожця, 13 (літ. А) у Дніпровському районі
м. Києва» на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування, на яке
запросити заявника з матеріалами фотофіксації об’єкту нерухомого
майна.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Міщенко О. Г., Меліхова Т. І.,
Старовойт В. М., Непоп В. І., Негрич М. М., Кісільов І. П.,
Шкуро М. Ю., Баленко І. М. участі в голосуванні не брали.
15.1.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21574
Проект рішення «Про передачу громадянину Ростом’яну
Артуру Хачатуровичу земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування котеджу на Оболонській
набережній, 33 в Оболонському районі м. Києва».
(ПР-8062 від 02.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Михайленко В. О., Балицька О. С.,
Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину
Ростом’яну Артуру Хачатуровичу земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування котеджу на Оболонській набережній, 33 в
Оболонському районі м. Києва» на наступне засідання постійної комісії

Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування, на яке запросити заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Росляков В. В.,
Меліхова Т. /., Непоп В. /., Негрич М. М., Кісільов І. П.,
Шкуро М. Ю., Баленко І. М. участі в голосуванні не брали.
15.1.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Щ-1159
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «УКРСЕРВІСБУД» земельної ділянки
для реконструкції з розміщенням, будівництвом,
експлуатацією
і
обслуговуванням
індивідуальних
малоповерхових житлових будинків на вул. Миколи
Юнкерова, 37 в Оболонському районі м. Києва».
(ПР-9604 від 11.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,9727 га - в оренду на 25 років у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу нежилих
будівель від 20.07.2006 №755, акт прийому-передачі від 20.07.2006).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Перенести розгляд проекту рішення «Про передачу товариству
з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«УКРСЕРВІСБУД» земельної ділянки для реконструкції з розміщенням,
будівництвом,
експлуатацією
і
обслуговуванням
індивідуальних
малоповерхових житлових будинків на вул. Миколи Юнкерова, 37 в
Оболонському районі м. Києва».
2.
Заступнику голови постійної комісії з питань містобудування,
архітектури та землекористування Тур цю В. В. з’ясувати ситуацію із
зазначеного питання до наступного засідання комісії.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Росляков В. В.,
Меліхова Т. І., Непоп В. І., Негрич М. М., Кісільов І. П.,
Шкуро М. Ю., Баленко І. М. участі в голосуванні не брали.
15.1.7. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-7225
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянам Адаменку Олександру Станіславовичу та
Адаменко
Віті
Олександрівні
для
реконструкції
нежитлових будівель з подальшим будівництвом,
експлуатацією та обслуговуванням адміністративноскладського комплексу на вул. Павла Дибенка, 8 в
Оболонському районі м. Києва».

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
заявників (вх. від 29.02.2016 №08/КО-2447) щодо виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «реконструкції
нежитлових будівель з подальшим будівництвом», залишивши
цільове призначення у такій редакції: «для експлуатації та
обслуговування адміністративно-складського комплексу».

Земельна ділянка площею 0,5110 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянам Адаменку Олександру Станіславовичу та Адаменко Віті
Олександрівні для реконструкції нежитлових будівель з подальшим
будівництвом,
експлуатацією та
обслуговуванням адміністративноскладського комплексу на вул. Павла Дибенка, 8 в Оболонському районі
м. Києва» за умови виключення з цільового призначення земельної ділянки
слів «реконструкції нежитлових будівель з подальшим будівництвом»,
залишивши цільове призначення у такій редакції: «для експлуатації та
обслуговування адміністративно-складського комплексу», враховуючи
звернення заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Росляков В. В.,
Меліхова Т. І., Картавий І. Л., Непоп В. І., Негрич М. М.,
Кісільов І. П ., Шкуро М. Ю., Баленко І. М. участі в голосуванні не
брали.
15.1.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-6604
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
підприємству із 100% іноземним капіталом «ААЗ Трейдінг
Ко» для реконструкції майнового комплексу з подальшою
експлуатацією та обслуговуванням офісних та складських
приміщень, механічної майстерні, трансформаторної
підстанції та майданчика для відстою автотранспорту на
вул. Екскаваторній, 37а у Святошинському районі
м. Києва».
(ПР-8279 від 22.12.2015)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов лист
ПІК «ААЗ Трейдінг Ко» від 05.02.2016 № 107 (вх. від 05.02.2016
№08/1961) з проханням змінити цільове призначення земельної
ділянки, а саме: виключити слово «реконструкція».

Земельна ділянка площею 1,6128 га - в оренду на 10 років.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки підприємству із 100% іноземним капіталом «ААЗ Трейдінг Ко» для
реконструкції майнового комплексу з подальшою експлуатацією та
обслуговуванням офісних та складських приміщень, механічної майстерні,
трансформаторної підстанції та майданчика для відстою автотранспорту на
вул. Екскаваторній, 37а у Святошинському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи Д-6604 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, зв’язку та реклами.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Росляков В. В.,
Меліхова Т. І., Картавий І. Л., Непоп В. І., Негрич М. М.,
Кісільов І. П., Шкуро М. Ю., Баленко І. М. участі в голосуванні не
брали.
15.1.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-2387
Проект рішення «Про передачу Київській Конференції
Церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні земельної
ділянки для реконструкції житлового будинку з
прибудовою
корпусу
церкви
з
подальшою
їх
експлуатацією та обслуговуванням на вул. Мирослава
Ірчана, 2 у Святошинському районі м. Києва (0,1282 га,
право в процесі оформлення)».
(ПР-8633 від 03.02.2016)
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської міської
ради з питань культури, туризму та інформаційної політики.

Земельна ділянка площею 0,1282 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Михайленко В. О., Галицька О. С.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Михайленка В. О. підтримати проект рішення «Про
передачу Київській Конференції Церкви Адвентистів Сьомого Дня в Україні
земельної ділянки для реконструкції житлового будинку з прибудовою
корпусу церкви з подальшою їх експлуатацією та обслуговуванням на
вул. Мирослава Ірчана, 2 у Святошинському районі м. Києва (0,1282 га, право
в процесі оформлення)».
2. Відкласти винесення зазначеного питання на розгляд пленарного
засідання сесії Київської міської ради до затвердження плану зонування або
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детального плану цієї території або до прийняття Верховною Радою
України закону щодо зупинення дії заборони на відведення земельних
ділянок відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Балицька О. С.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В М е л і х о в а Т. І.,
Непоп В. І., Негрич М. М., Кісільов І. П., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М. участі в голосуванні не брали.
15.1 ЛО. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-5779
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
промислово-технічній компанії у вигляді товариства з
обмеженою
відповідальністю
«АГРОМАТ»
для
експлуатації та обслуговування будівель та споруд на
вул. Академіка Булаховського, 5 у Святошинському
районі м. Києва».
(ПР-8503 від 26.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,1255 га - в оренду на 1 рік у зв’язку з переходом
права власності на майно (договір купівлі-продажу від 29.12.2009 №6849).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Балицька О. С.
УХВАЛИЛИ: 1. Перенести розгляд проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки промислово-технічній компанії у вигляді товариства з обмеженою
відповідальністю «АГРОМАТ» для експлуатації та обслуговування будівель
та споруд на вул. Академіка Булаховського, 5 у Святошинському районі
м. Києва» на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з
питань містобудування, архітектури та землекористування, на яке
запросити заявника.
2.
Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —15, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Меліхова Т.
Непоп В. І., Негрич М. М., Кісільов І. П., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М. участі в голосуванні не брали.
15.1.11. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22343
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АВТОСЕРВІС ПРЕМІУМ» для експлуатації та
обслуговування
адміністративно-виробничих
і

складських будівель і споруд та відкритої автостоянки на
вул. Святошинській, 306 у Святошинському районі
м. Києва».
(ПР-9580 від 08.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,2537 га - в оренду на 15 років у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно (договір купівлі-продажу нежитлових
будівель від 07.04.2015 №2868).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВТОСЕРВІС
ПРЕМІУМ» для експлуатації та обслуговування адміністративно-виробничих і
складських будівель і споруд та відкритої автостоянки на вул. Святошинській,
306 у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Меліхова Т. І.,
Непоп В. І., Негрич М. М., Кісільов І. /7,, Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М. участі в голосуванні не брали,
15.1.12. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-22113
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянину Вдовенку Валерію Івановичу для
експлуатації та обслуговування нежитлового приміщення
(офісу) на вул. Хрещатик, 42-6 у Шевченківському районі
м. Києва».
(ПР-9178 від 01.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,0276 га —в оренду на 5 років у зв’язку з набуттям
права власності на нерухоме майно (свідоцтво про право на спадщину за
законом від 18.04.2011 №54).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки громадянину Вдовенку Валерію Івановичу для експлуатації та
обслуговування нежитлового приміщення (офісу) на вул. Хрещатик, 42-6 у
Шевченківському районі м. Києва».
2. Звернутися до Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації щодо можливості передачі земельної ділянки площею
0,0276 га в оренду на 5 років для експлуатації та обслуговування нежитлового
приміщення (офісу) на вул. Хрещатик, 42-6 у Шевченківському районі
м. Києва громадянину Вдовенку Валерію Івановичу.
3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.
4.
Повернутися до розгляду цього питання після надходження
відповідей від Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації та Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Меліхова Т. І.,
Непоп В. І., Негрич М. М., Кісільов І. П ., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М. Старовойт В. М., Римаренко С. Г. участі в
голосуванні не брали.
15.1.13. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-3758
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «СПЛАВ МВ»
для реконструкції та обслуговування адміністративногосподарських будівель на вул. Дегтярівській, 51 у
Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8429 від 21.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,2613 га - в оренду на 1 рік у зв’язку з набуттям права
власності на майно.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Картавого І. Л. відхилити проект рішення «Про
передачу земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю
«СПЛАВ МВ» для реконструкції та обслуговування адміністративногосподарських будівель на вул. Дегтярівській, 51 у Шевченківському районі
м. Києва», у зв’язку з відсутністю детального плану території або плану
зонування.
2.
Повернути кадастрову справу Д-3758 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —15, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Негрич М. М., Кісільов І.П., Шкуро М. Ю., Баленко І. М.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
15.1.14. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21377
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю

«МЕДИКОМ» для експлуатації та обслуговування
адміністративного будинку та господарських будівель на
вул. Олеся Гончара, 33-в у Шевченківському районі
м. Києва».
(ПР-8465 від 22.01.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист ТОВ «МЕДІНКОМ» від 22.03.2016 вх. №08/4692 щодо
прискорення розгляду справи.

Земельна ділянка площею 0,0979 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Повернути кадастрову справу А-21377 до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на доопрацювання для з ’ясування строку
оренди земельної ділянки, оскільки в проекті рішення термін оренди 15
років, а в пояснювальній записці до проекту рішення 5 років.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. /.,
Негрич М. М., Кісільов І. П., Шкуро М. Ю., Баленко І. М.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
15.1.15. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21693
Проект рішення «Про передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РБК СТИЛЬ»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
закладу
громадського
харчування
у
пров. Політехнічному, 3-в (літ.А) у Шевченківському
районі м. Києва».
(ПР-8436 від 21.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,0443 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РБК СТИЛЬ»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування закладу громадського
харчування у пров. Політехнічному, 3-в (літ.А) у Шевченківському районі
м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21693 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.
4.
Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та надходження
відповіді від Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Непоп В. І.,
Негрич М. М., Кісільов І. П., Шкуро М. Ю., Баленко І. М .,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
15.2.

Повторний розгляд кадастрових справ (надання/передача)

15.2.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21469
Проект рішення «Про передачу товариству з обмеженою
відповідальністю «Спорт Інвест Сістем» земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування комерційного
центру у пров. Західному, 4 (літ.Б) у Солом’янському
районі м. Києва».
(ПР-8440 від 21.01.2016)
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016,15.03.2016, 05.04.2016рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,4717 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Назаренко В. Е., О. Охота
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу товариству з
обмеженою відповідальністю «Спорт Інвест Сістем» земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування комерційного центру у пров. Західному, 4
(літ.Б) у Солом’янському районі м. Києва» на наступне засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —13, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Міщенко О. Г.,
Непоп В. І., Негрич М .М ., Кісільов І. П., Шкуро М .Ю .,
Баленко І. М. Зубко Ю. Г., Римаренко С. Г. участі в голосуванні не
брали.
15.3.
Розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди та
внесення змін до них)

15.3.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21237
Проект рішення «Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«КАРЛСБЕРГ
УКРАЇНИ» договору оренди земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування пивоварного
заводу на вул. Червонопрапорній, 135, 135-а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва та внесення змін до
нього».
(ПР-8915 від 16.02.2016)
Д о постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшло
звернення депутата Київської міської ради Марченка Р. В. від
06.04.2016 №08/279/08/164-159 (вх. від 06.04.2016 №08/5860) з
проханням включити це питання до порядку денного найближчого
засідання комісії.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 15.10.2003 №79-6-00151 (із змінами, внесеними
договорами від 17.12.2007 №79-6-00569 та від 27.01.2012 №79-6-00829)
площею 8,8583 га та внести зміни до нього, а саме:
- слова «відкрите акціонерне товариство «Пиво-безалкогольний комбінат
«Славутич», замінити словами «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КАРЛСБЕРГ УКРАЇНИ» у відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНИ» договору
оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
пивоварного заводу на вул. Червонопрапорній, 135, 135-а, 137 у
Голосіївському районі м. Києва та внесення змін до нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В Н е п о п В. /.,
Негрич М. М., Шкуро М. Ю., Баленко І. М. Зубко Ю. Г.,
Римаренко С. Г. участі в голосуванні не брали.
15.3.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21516
Проект рішення
«Про
поновлення
приватному
підприємству «БУДМАШ» договору оренди земельних
ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування
виробничої бази на вул. Інженерній, 2 у Голосіївському
районі м. Києва».
(ПР-8368 від 15.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельних ділянок від 15.04.2010 №79-6-00753 (зі змінами, внесеними
договором про внесення змін до договору оренди земельних ділянок від
23.05.2014 №78) площею ОД 149 га, площею 0,4003 га, площею 0,1148 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кримчак С. О., Меліхова Т. І., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
приватному підприємству «БУДМАШ» договору оренди земельних ділянок
для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої бази на
вул. Інженерній, 2 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Кримчака С. О., Харченка О. В., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Кримчака С. О.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Баленко І. М., Римаренко С. Г.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
15.3.3. СЛУХАЛИ:

Негрич М. М.,
Банас Д. М.,

Кадастрова справа А-15666
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Ренклод» договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
плодоовочевого магазину з сховищем для тари на
просп. Науки, 68 у Голосіївському районі м. Києва та
внесення змін до нього».
(ПР-9197 від 09.03.2016)
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики (витяг з протоколу №11 від 30.03.2016,
реєстр. №08/286-132 від 04.04.2016).

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір на право
тимчасового довгострокового користування землею на умовах оренди від
10.11.1999 №79-5-00043 площею 0,1184 га та внести зміни до нього, а саме:
- слова «у Московському районі» замінити словами «у Голосіївському
районі».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «Ренклод» договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування плодоовочевого

магазину з сховищем для тари на просп. Науки, 68 у Голосіївському районі
м. Києва та внесення змін до нього».
2. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.
3. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати оновлену
довідку про відсутність заборгованості по орендній платі товариством з
обмеженою відповідальністю «Ренклод».
4. Повернутися до розгляду цього питання після надходження
відповіді від Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та оновленої довідки від
суб’єкта подання про відсутність податкового боргу.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Негрич М. М.,
Шкуро М. Ю., Баленко І. М., Римаренко С. Г., Банас Д. М. участі
в голосуванні не брали.
15.3.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22330
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
«БУД-АВТОСЕРВІС»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі - бази мехмайстерні
на вул. Червонопрапорній, 96 у Голосіївському районі
м. Києва».
(ПР-9459 від 04.04.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 13.04.2006 №79-6-00415 (із змінами, внесеними
договором від 05.11.2013 №1326) площею 0,4429 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «БУДАВТОСЕРВІС» договір оренди земельної ділянки від 13.04.2006 №79-6-00415
(із змінами, внесеними договором від 05.11.2013 №1326) для експлуатації та
обслуговування
нежитлової
будівлі
бази
мехмайстерні
на
вул. Червонопрапорній, 96 у Голосіївському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
13.04.2006 №79-6-00415 (із змінами, внесеними договором від 05.11.2013
№1326) на 10 років та приведення умов договору у відповідність до
законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та 35 Порядку

передачі (надання) земельних ділянок у користування або у власність із
земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з рішенням
Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Негрич М. М .,
Шкуро М. Ю., Баленко І. М., Римаренко С. Г., Банас Д. М.,
Бродський В. Я., Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
15.3.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20410
Проект рішення «Про поновлення фізичній особі підприємцю Севастьянову Олександру Анатолійовичу
договору оренди земельної ділянки для будівництва,
експлуатації та обслуговування торговельного павільйону
на просп.
Володимира Маяковського,
75/2 у
Деснянському районі м. Києва».
(ПР-8278 від 22.12.2015)

Проектомі рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 29.12.2007 №62-6-00456 площею 0,0196 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Михайленка В. О. відмовити в поновленні фізичній
особі - підприємцю Севастьянову Олександру Анатолійовичу договору оренди
земельної ділянки від 29.12.2007 №62-6-00456 площею 0,0196 га для
будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного павільйону на
просп. Володимира Маяковського, 75/2 у Деснянському районі м. Києва».
2.
Повернути кадастрову справу А-20410 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову в
поновленні договору оренди.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —16, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Негрич М .М .,
Шкуро М. Ю., Баленко І. М., Банас Д. М., Меліхова Т. І. участі в
голосуванні не брали.
15.3.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21108
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Віда» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування
торговельного
павільйону
на
вул. Попудренка, 8-в у Деснянському районі м. Києва».
(ПР-8502 від 26.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 01.07.2004 №62-6-00156 площею 0,0148 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «Віда» договору оренди земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельного
павільйону на вул. Попудренка, 8-в у Деснянському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21108 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.
4. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та надходження
відповіді від Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І.,
Шкуро М. Ю., Баленко І. М., Банас Д. М.,
Шарій В. В. участі в голосуванні не брали.
15.3.6. СЛУХАЛИ:

Негрич М. М.,
Меліхова Т. І.,

Кадастрова справа А-22070
Проект рішення «Про поновлення малому приватному
підприємству «Мрія-92» договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування торговельнопобутового комплексу на вул. Миропільській, 13-6 (літера
А) у Дніпровському районі м. Києва та внесення змін до
нього».
(ПР-9314 від 23.03.2016)
Відповідно до доручення заступника міського голови — секретаря
Київської міської ради проект рішення паралельно опрацьовується
постійною комісією Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 02.02.2011 №66-6-00586 площею 0,0835 га та внести
зміни до нього, а саме:
- слова «для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельнопобутового комплексу» замінити словами «для експлуатації та
обслуговування торговельно-побутового комплексу»;

- слова «перетин вул. Миропільської та вул. Олександра Бойченка» замінити
словами та цифрами «вул. Миропільська, 13-6 (літера А)».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Харченко О.В., Картавий І.Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про поновлення малому
приватному підприємству «Мрія-92» договору оренди земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування торговельно-побутового комплексу на
вул. Миропільській, 13-6 (літера А) у Дніпровському районі м. Києва та
внесення змін до нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Негрич М. М.,
Шкуро М. Ю., Баленко І. М., Банас Д. М., Меліхова Т. /.,
Шарій В. В., Зубко ІО. Г. участі в голосуванні не брали.
15.3.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21163
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
«КОМЕРЦІЙНА
ВИРОБНИЧО-ВПРОВАДЖУВАЛЬНА
ФІРМА
«КОНКОРД ЛТД-93» договору оренди земельної ділянки
для будівництва, експлуатації та обслуговування збірнорозбірних торговельних павільйонів на перетині
вул. Генерала Карбишева та просп. Генерала Ватутіна у
Дніпровському районі м. Києва».
(ПР-9081 від 26.02.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 16.07.2009 №66-6-00531 площею 0,0672 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Насікан С. М.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «КОМЕРЦІЙНА ВИРОБНИЧОВПРОВАДЖУВАЛЬНА ФІРМА «КОНКОРД ЛТД-93» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування збірнорозбірних торговельних павільйонів на перетині вул. Генерала Карбишева та
просп. Генерала Ватутіна у Дніпровському районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21163 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.
4. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та надходження

відповіді від Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Негрич М. М.,
Шкуро М. Ю., Баленко І. М., Меліхова Т. /., Зубко Ю. Г. участі в
голосуванні не брали.
15.3.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21277
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
«ОБ’ЄДНАННЯ
УКРАЇНСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ» договору оренди
земельної ділянки для реконструкції та будівництва
адміністративних
приміщень
з
подальшими
їх
експлуатацією
та
обслуговуванням
на
вул. Березняківській, 8-а у Дніпровському районі
м. Києва».
(ПР-8498 від 26.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 1 рік договір оренди
земельної ділянки від 26.11.2013 №428 площею 0,0423 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Росляков В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ
ІНВЕСТИЦІЙ» договору оренди земельної ділянки для реконструкції та
будівництва адміністративних приміщень з подальшими їх експлуатацією та
обслуговуванням на вул. Березняківській, 8-а у Дніпровському районі
м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21277 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки
спільно з мажоритарним депутатом Київської міської ради, членом
постійної
комісії зпитань містобудування, архітектури
та
землекористування Росляковим В. В. щодо стану благоустрою та
фактичного використання земельної ділянки.
4. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та надходження
відповіді від Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 6 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В.І., Негрич М.М.,
Шкуро М.Ю., Баленко І.М., Меліхова Т.І., Зубко Ю.Г. участі в
голосуванні не брали.
15.3.9. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21527
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою
відповідальністю
«Торгово-промислова
компанія «РіКо» договору оренди земельної ділянки для
реконструкції нежитлової будівлі з надбудовою двох
поверхів під розміщення офісних приміщень, подальшої
їх експлуатації та обслуговування на вул. Новозабарській,
2/6, літера «Г» в Оболонському районі м. Києва».
(ПР-8221 від 15.12.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 25.03.2004 №78-6-00158 площею 0,0674 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Торгово-промислова компанія «РіКо» договору
оренди земельної ділянки для реконструкції нежитлової будівлі з надбудовою
двох поверхів під розміщення офісних приміщень, подальшої їх експлуатації
та обслуговування на вул. Новозабарській, 2/6, літера «Г» в Оболонському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 13, «проти» — немає, «утрималось» - 4
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г., Балицька О. С.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Негрич М. М.,
Шкуро М. Ю., Баленко І. М., Меліхова Т. І. участі в голосуванні не
брали.
15.3.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21126
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Дніпровська рив’єра»
договору оренди земельної ділянки для організації
будівельних
робіт
в
урочищі
Оболонь
на
вул. Богатирській, на північ від затоки Верблюд в
Оболонському районі м. Києва».
(ПР-8485 від 26.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 3 роки договір оренди
земельної ділянки від 24.06.2005 №78-6-00281 площею 0,9953 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Михайленко В. О., Назаренко В. Е., Кримчак С. О.,
Поліщук О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Дніпровська рив’єра» договору оренди
земельної ділянки для організації будівельних робіт в урочищі Оболонь на
вул. Богатирській, на північ від затоки Верблюд в Оболонському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Негрич М. М.,
Шкуро М. Ю., Баленко І. М., Меліхова Т. І., Балицька О. С. участі
в голосуванні не брали.
15.3.11. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-13587
Проект рішення «Про поновлення Міністерству оборони
України договору оренди земельної ділянки для
будівництва підземного паркінгу на вул. Михайла
Драгомирова, 4 у Печерському районі м. Києва».
(ПР-9620 від 12.04.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 3 роки договір оренди
земельної ділянки від 08.09.2005 №82-6-00314 площею 0,3823 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: і. Поновити Міністерству оборони України договір оренди
земельної ділянки від 08.09.2005 №82-6-00314 площею 0,3823 га для
будівництва підземного паркінгу на вул. Михайла Драгомирова, 4 у
Печерському районі м. Києва.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
08.09.2005 №82-6-00314 на 3 роки та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 М 195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Негрич М. М.,
Шкуро М. Ю Б а л е н к о І. М., Меліхова Т. /., Балицька О. С. участі
в голосуванні не брали.
15.3.12. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19732
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ФРЕГАТ» договору
оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації

та
обслуговування
причалу
для
швартування
розважального комплексу-дебаркадера «Голден Принц»
на Набережному шосе (біля Наводницького парку) у
Печерському районі м. Києва».
(ПР-8424 від 20.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 05.04.2005 №82-6-00285 площею 0,0787 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
товариству з обмеженою відповідальністю «ФРЕГАТ» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування причалу
для швартування розважального комплексу-дебаркадера «Голден Принц» на
Набережному шосе (біля Наводницького парку) у Печерському районі
м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-19732 на розгляд постійних комісій Київської міської
ради з питань торгівлі', підприємництва та регуляторної політики, з
питань екологічної політики та з питань транспорту, зв’язку та
реклами.
3. Звернутися до комунального підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по
охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва
«Плесо» щодо можливості поновлення на 5років договору оренди земельної
ділянки площею 0,0787 га для швартування розважального комплексудебаркадера «Голден Принц» на Набережному шосе (біля Наводницького
парку) у Печерському районі м. Києва товариству з обмеженою
відповідальністю «ФРЕГАТ», оскільки земельна ділянка розташована в
межах прибережної захисної смуги.
4. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягів з
протоколів засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики, з питань екологічної
політики та з питань транспорту, зв’язку та реклами та надходження
відповіді від комунального підприємства виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) по охороні,
утриманню та експлуатації земель водного фонду м. Києва «Плесо».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —16, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Негрич М. М.,
Шкуро М. Ю., Баленко І. М., Меліхова Т. І., Балицька О. С. участі
в голосуванні не брали.
15.3.13. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21791
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ГРААЛЬ» договору

оренди земельної ділянки для будівництва, експлуатації
та обслуговування офісно-готельного комплексу на
вул. Хрещатик, 5 у Печерському районі м. Києва».
(ПР-8111 від 08.12.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 13.04.2006 №82-6-00352 (із змінами та доповненнями
відповідно до додаткової угоди від 18.06.2010 №82-6-00592) площею
0,2287 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Харченко О. В., Поліщук О. Г.,
Олексієнко І. С., Найдьонов О. В.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про поновлення товариству
з обмеженою відповідальністю «ГРААЛЬ» договору оренди земельної ділянки
для будівництва, експлуатації та обслуговування офісно-готельного комплексу
на вул. Хрещатик, 5 у Печерському районі м. Києва» на наступне засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування, на яке запросити заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Негрич М. М.,
Шкуро М. Ю.у Баленко І. М., Меліхова Т. І., Балицька О. С. участі
в голосуванні не брали.
15.3.14. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19898
Проект рішення «Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» договору
оренди земельної ділянки для обслуговування та
експлуатації
адміністративного
будинку
на
вул. Андріївській, 4 у Подільському районі м. Києва».
(ПР-8538 від 27.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 3 роки договір оренди
земельної ділянки від 12.12.2005 №85-6-00237 (з урахуванням угоди про
поновлення та право внесення змін та доповнень до договору оренди
земельної ділянки від 01.02.2010 №85-6-00473) площею 0,2890 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ:^ 1. Поновити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«п е р ш и й

у к р а їн с ь к и й

м іж н а р о д н и й

банк»

договір

оренди

земельної ділянки від 12.12.2005 №85-6-00237 (з урахуванням угоди про
поновлення та право внесення змін та доповнень до договору оренди
земельної ділянки від 01.02.2010 №85-6-00473) площею 0,2890 га для
обслуговування
та
експлуатації
адміністративного
будинку
на
вул. Андріївській, 4 у Подільському районі м. Києва.

2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
12.12.2005 №85-6-00237 (з урахуванням угоди про поновлення та право
внесення змін та доповнень до договору оренди земельної ділянки від
01.02.2010 №85-6-00473) на 3 роки та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л.; Назаренко В. Е., Кримчак С. О.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Негрич М. М.,
Шкуро М. Ю., Баленко І. М ., Балицька О. С. участі в голосуванні
не брали.
15.3.15. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21228
Проект
рішення
«Про
поновлення
публічному
акціонерному
товариству
«Київський
шовковий
комбінат» договору оренди земельних ділянок для
будівництва
офісно-торговельного
комплексу
на
вул. Фрунзе, 60 у Подільському районі м. Києва».
(ПР-9690 від 14.04.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельних ділянок від 20.03.2008 №85-6-00393 площами 0,0101 га та
0,0354 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити публічному акціонерному товариству «Київський
шовковий комбінат» договір оренди земельних ділянок від 20.03.2008 №85-6
00393 площами 0,0101 га та 0,0354 га, в межах червоних ліній, для
будівництва офісно-торговельного комплексу на вул. Фрунзе, 60 у
Подільському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельних ділянок від
20.03.2008 М.285-6-00393 на 5 років та при підготовці додаткової угоди
врахувати, що відповідно до рішення Київської міської ради № 8/873 від 22
січня 2015 «Про повернення історичної назви вулиці у місті Києві»
вул. Фрунзе у Подільському. Оболонському та Шевченківському районах
міста Києва перейменовано на вул. Кирилівська, а також приведення умов
договору у відповідність до законодавства у порядку, передбаченому
статтями 34 та 35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у
користування або у власність із земель комунальної власності в місті

Києві, V редакції згідно з рішенням Київської міської ради від 04.03.2015
№195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Меліхова Т. І., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Негрич М. М.,
Шкуро М. Ю., Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
15.3.16. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22212
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «БК БУДІНВЕСТГРУП»
договору оренди земельних ділянок для будівництва
житлово-офісного комплексу із закладами соціальнопобутового обслуговування і громадського харчування та
паркінгами автотранспорту в межах Кільцевої дороги,
вулиць Зодчих та Сім’ї Сосніних у Святошинському
районі м. Києва».
(ПР-9241 від 17.03.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельних ділянок від 16.02.2006 №75-6-00267 площею 3,1392 га, площею
0,7153 га та площею 1,7613 га.
ВИСТУПИЛИ:
Міщенко
О. Г.,
Назаренко
В. Е., Антоненко
П. Д.,
Старовойт В. М., Турець В. В., Марченко В. П., Дюжев С. А., Кацевич Л. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити товариству з обмеженою відповідальністю «БК
БУДІНВЕСТГРУП» договір оренди земельних ділянок від 16.02.2006 №75-6
00267 площами 3,1392 га, 0,7153 га та 1,7613 га для будівництва житловоофісного комплексу із закладами соціально-побутового обслуговування і
громадського харчування та паркінгами автотранспорту в межах Кільцевої
дороги, вулиць Зодчих та Сім'ї Сосніних у Святошинському районі м. Києва.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договору оренди земельної ділянки від
16.02.2006 №75-6-00267 на 10 років та приведення умов договору у
відповідність до законодавства у порядку, передбаченому статтями 34 та
35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у користування або у
власність із земель комунальної власності в місті Києві, у редакції згідно з
рішенням Київської міської ради від 04.03.2015 №195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Росляков В. В., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М ., Балицька О. С., Кримчак С. О., Петровець О. Ф.
участі в голосуванні не брали.

15.3.17. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21605
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ОКЕАН» договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування
торговельно-офісного
центру
на
вул. Урицького, 1-а у Солом’янському районі м. Києва».
(ПР-8229 від 15.12.2015)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 27.02.2004 № 72-6-00141 (із змінами, внесеними
додатковою угодою від 17.08.2010 № 72-6-00611) площею 0,2108 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «ОКЕАН» договору оренди земельної ділянки
для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-офісного центру
на вул. Урицького, 1-а у Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М , Балицька О. С.у Кримчак С. О., Петровець О. Ф
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
15.3.18. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21284
Проект
рішення
«Про
поновлення
публічному
акціонерному товариству «Київметробуд» договорів
оренди земельних ділянок для експлуатації та
обслуговування
адміністративного
будинку
на
вул. Прорізній, 8 у Шевченківському районі м. Києва та
внесення змін до нього».
(ПР-8441 від 21.01.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договори оренди
земельних ділянок від 09.04.2009 №91-6-00843 площею 0,0341 га та від
09.04.2009 №91-6-00842 площею 0,2276 га та внести зміни до договорів
оренди земельних ділянок від 09.04.2009 №91-6-00842 та від 09.04.2009 №91
6-00843, а саме:
- слова «відкрите акціонерне товариство «КИЇВМЕТРОБУД» замінити
словами «публічне акціонерне товариство «Київметробуд» у відповідних
відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Поновити публічному акціонерному товариству «Київметробуд»
договори оренди земельних ділянок від 09.04.2009 №91-6-00843 площею
0,0341 га та від 09.04.2009 №91-6-00842 площею 0,2276 га для експлуатації та

обслуговування адміністративного будинку на вул. Прорізній, 8 у
Шевченківському районі м. Києва та внести зміни до нього.
2.
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати
додаткову угоду щодо поновлення договорів оренди земельної ділянки від
09.04.2009 №91-6-00843 та від 09.04.2009 №91-6-00842 на 5 років та
внесення змін до нього, а саме: слова «відкрите акціонерне товариство
«КИЇВМЕТРОБУД» замінити словами «публічне акціонерне товариство
«Київметробуд» у відповідних відмінках, а також щодо приведення умов
договору у відповідність до законодавства у порядку, передбаченому
статтями 34 та 35 Порядку передачі (надання) земельних ділянок у
користування або у власність із земель комунальної власності в місті
Києві, у редакції згідно з рішенням Київської міської ради від 04.03.2015
№195/1060.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Петровець О. Ф.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
15.3.19. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-20971
Проект
рішення
«Про
поновлення
публічному
акціонерному
товариству
«Український
центр
обслуговування пасажирів на залізничному транспорті
України» договору оренди земельної ділянки для
будівництва підпірної стінки з влаштуванням підземного
паркінгу та офісно-готельних приміщень з подальшими їх
експлуатацією та обслуговуванням на бульв. Тараса
Шевченка, 38/40-а (вул. Михайла Коцюбинського, 8-а) у
Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8925 від 16.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист ПАТ «Український центр обслуговування пасажирів на
залізничному транспорту України» від 04.04.2016 №2-11/89 (вх. від
04.04.2016 №08/5645) з проханням прискорити розгляд.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 11.04.2008 №91-6-00765 площею 0,3114 га та внести
зміни до нього, а саме:
- слова «закрите акціонерне товариство «Український центр обслуговування
пасажирів на залізничному транспорті України» замінити словами «публічне
акціонерне товариство «Український центр обслуговування пасажирів на
залізничному транспорті України» у відповідних відмінках;
- слова «для будівництва підпірної стінки з влаштуванням підземного
автопаркінгу та офісних приміщень з подальшими їх експлуатацією та
обслуговуванням» замінити словами «для будівництва підпірної стінки з
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влаштуванням підземного паркінгу та офісно-готельних приміщень з
подальшими їх експлуатацією та обслуговуванням».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Марченко В. П., Негрич М. М.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
публічному акціонерному товариству «Український центр обслуговування
пасажирів на залізничному транспорті України» договору оренди земельної
ділянки для будівництва підпірної стінки з влаштуванням підземного паркінгу
та офісно-готельних приміщень з подальшими їх експлуатацією та
обслуговуванням на бульв. Тараса Шевченка, 38/40-а (вул. Михайла
Коцюбинського, 8-а) у Шевченківському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Негрича М. М., Назаренка В. Е., Турця В. В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Негрича М. М.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - 1 (Турець В. В.), «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С , Кримчак С. О., Петровець О. Ф.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
15.4.
Повторний розгляд кадастрових справ (поновлення договорів оренди
та внесення змін до них)

15.4.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21533
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Терра+» договору оренди
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
виробничих нежитлових будинків на вул. Бережанській,
6-а та 6-6 в Оболонському районі м. Києва».
(ПР-8060 від 02.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
24.12.2015 прийнято рішення повернути матеріали справи до
Департаменту земельних ресурсів на доопрацювання.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом Департаменту
земельних ресурсів від 09.03.2016 №057025-4435.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
05.04.2016 під час голосування рішення не було прийнято.

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 06.03.2006 №78-6-00342 площею 0,3862 га.

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О.Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Терра+» договору оренди земельної ділянки
для експлуатації та обслуговування виробничих нежитлових будинків на
вул. Бережанській, 6-а та 6-6 в Оболонському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Картавий І. Л.).

Депутати Київської міської ради Непоп В.
Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Петровець О. Ф.,
Кісільов І. П , С т а р о в о й т В. М., Назаренко В. Е. участі в
голосуванні не брали,

15.4.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-18728
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «КТЦ «ОМЕГА» договору
оренди земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування магазину на вул. Героїв Дніпра, 43-г в
Оболонському районі м. Києва».
(ПР-8427 від 20.01.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016 прийнято рішення зняти питання до розгляду його
постійною комісією з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики.
Проект рішення підтримано постійною комісією Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики
(витяг з протоколу №11 від 30.03.2016, реєстр. №08/286-131 від
04.04.2016).

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 07.12.2007 №78-6-00497 площею 0,0142 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Михайленко В. О.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування Михайленка В. О. відмовити в
поновленні товариству з обмеженою відповідальністю «КТЦ «ОМЕГА»
договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
магазину на вул. Героїв Дніпра, 43-г в Оболонському районі м. Києва
2.
Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для вжиття заходів стосовно
приведення земельної ділянки до належного стану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Кримчак С. О., Петровець О. Ф.,
Кісільов І. П.у Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
15.4.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-15301
Проект рішення «Про поновлення товариству з
обмеженою відповідальністю «Фірма КОНТІНЕНТ»
договору на право тимчасового довгострокового
користування землею на умовах оренди для реконструкції
кіосків під павільйон та подальшої його експлуатації на
вул. Вишгородській, 56/2 в Оболонському районі
м. Києва».
(ПР-8677 від 04.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016 прийнято рішення зняти питання до розгляду його
постійною комісією з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики.
Проект ріш ення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики (витяг з протоколу №11 від 30.03.2016,
реєстр. №08/286-136 від 04.04.2016).

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір на право
тимчасового довгострокового користування землею на умовах оренди від
17.09.1999 №78-5-00048 площею 0,0337 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Картавого ІЛ . відмовити в поновленні товариству з
обмеженою відповідальністю «Фірма КОНТІНЕНТ» договору оренди
земельної ділянки на право тимчасового довгострокового користування
землею на умовах оренди від 17.09.1999 №78-5-00048 площею 0,0337 га для
реконструкції кіосків під павільйон та подальшої його експлуатації на
вул. Вишгородській, 56/2 в Оболонському районі м. Києва, оскільки за
даними містобудівного кадастру м. Києва це територія існуючих парків.
2. Повернути кадастрову справу А-15301 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
поновленні договору оренди земельної ділянки.
3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для вжиття заходів стосовно
приведення земельної ділянки до належного стану.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —14, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Кримчак С. О., Петровець О. Ф.,
Кісільов І. П.у Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
15.4.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-20124
Проект рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУТБОЛЬНИЙ
КЛУБ «ДИНАМО» КИЇВ» договору оренди земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування тенісних
кортів на вул. Михайла Грушевського, 1-6 у Печерському
районі м. Києва та внесення змін до нього».
(ПР-8220 від 15.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
02.02.2016 - за пропозицією голови постійної комісії Міщенка О.Г.
перенесено розгляд цього питання на наступне засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування та запрошено представника
заявника.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 13.04.2006 №82-6-00363 площею 1,2515 га та внести
зміни, а саме:
- слова «Відкрите Акціонерне Товариство «Футбольний Клуб «Динамо»
КИЇВ»
замінити
словами
«ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ДИНАМО» КИЇВ» у
відповідних відмінках.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ДИНАМО»
КИЇВ» договору оренди земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
тенісних кортів на вул. Михайла Грушевського, 1-6 у Печерському районі
м. Києва та внесення змін до нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» — немає, «утрималось» - 1
(Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В.
Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Кримчак С. О., Кісільов І. П.,
Старовойт В. М., Картавий І. Л. участі в голосуванні не брали.
15.4.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-19147
Проект рішення «Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» договору

оренди земельної ділянки для обслуговування та
експлуатації
адміністративного
будинку
на
вул. Андріївській, 4 у Подільському районі м. Києва та
внесення змін до нього».
(ПР-8423 від 20.01.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
15.03.2016 прийнято рішення перенести розгляд справи на чергове
засідання.

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 12.12.2005 №85-6-00238 площею 0,0154 га, в межах
червоних ліній, та внести зміни до нього, а саме:
- слова «закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями та участю
українського капіталу «Перший Український Міжнародний банк» замінити
словами
«ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про поновлення ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
м і ж н а р о д н и й б а н к » договору оренди земельної д і л я н к и д л я
обслуговування
та
експлуатації
адміністративного
будинку
на
вул. Андріївській, 4 у Подільському районі м. Києва та внесення змін до
нього».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Кісільов І. П.,
Старовойт В. М. участі в голосуванні не брали.
15.4.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21904
Проект
рішення «Про
поновлення
приватному
підприємству «ТОРГМІКС» договору оренди земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування
кафе з літнім майданчиком та благоустроєм прилеглої
території на вул. Вишгородській, 7 у Подільському районі
м. Києва».
(ПР-8074 від 03.12.2015)

■

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
24,12.2015
прийнято рішення зняти питання до розгляду
постійною комісією з питань екологічної політики.
Проект ріш ення розглянуто постійною комісією Київської
міської ради з питань екологічної політики та погоджено за
умов: 1) демонтування паркану навколо земельної ділянки та
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забезпечення вільного доступу до земельної ділянки суб’єктом
господарювання; 2) укладення з КО «Київзеленбуд» охоронного
договору на зелені насадження; 3) спільно з КО «Киїзеленбуд»
вжиття заходів для блокування проїзду автотранспорту на
територію парку «Кадетський гай» (витяг з протоколу № 6 від
23.03.2016, реєстр. №29/288/03-06).

Проектом рішення передбачено: поновити на 5 років договір оренди
земельної ділянки від 16.05.2008 №85-6-00403 площею 0,2288 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Дюжев С. А., Олексієнко І. С.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про поновлення приватному
підприємству «ТОРГМІКС» договору оренди земельної ділянки для
будівництва, експлуатації та обслуговування кафе з літнім майданчиком та
благоустроєм прилеглої території на вул. Вишгородській, 7 у Подільському
районі м. Києва» за умови виключення з цільового призначення земельної
ділянки слова «будівництва».
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) при підготовці
додаткової угоди врахувати вимоги постійної комісії Київської міської ради
з питань екологічної політики, викладені в протоколі, а саме:
1) демонтування паркану навколо земельної ділянки та забезпечення
вільного доступу до земельної ділянки суб’єктом господарювання;
2) укладення з КО «Київзеленбуд» охоронного договору на зелені
насадження;
3) спільно з КО «Киїзеленбуд» вжиття заходів для блокування проїзду
автотранспорту на територію парку «Березовий гай».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
15.5.
Розгляд кадастрових справ (відмова в поновленні договорів оренди
та внесення змін до них)

15.5.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-18493
Проект рішення «Про відмову товариству з обмеженою
відповідальністю «ПРОДЖЕК» в поновленні договору
оренди земельної ділянки для будівництва автосалону з
автомагазином і кафе на вул. Сулеймана Стальського у
Дніпровському районі м. Києва та визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу
їх (або права оренди на них) на земельних торгах».
(ПР-8433 від 21.01.2016)

Проектом рішення передбачено: відмовити в поновленні договору оренди
земельної ділянки від 19.11.2007 № 66-6-00433 площею 0,3138 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову товариству з
обмеженою відповідальністю «ПРОДЖЕК» в поновленні договору оренди
земельної ділянки для будівництва автосалону з автомагазином і кафе на
вул. Сулеймана Стальського у Дніпровському районі м. Києва та визначення
переліку земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх (або
права оренди на них) на земельних торгах».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.у
Баленко І. М.у Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
15.6.

Розгляд кадастрових справ (продаж, аукціон)

15.6.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1311
Проект рішення «Про продаж земельних ділянок або
права оренди на них на земельних торгах (аукціоні) для
будівництва, експлуатації та обслуговування підземнонадземного паркінгу з об’єктами соціально-побутового
обслуговування населення на просп. Петра Григоренка,
3-г у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-9195 від 03.03.2016)

Земельні ділянки площами 0,2778 га та 0,0554 га
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельних ділянок або
права оренди на них на земельних торгах (аукціоні) для будівництва,
експлуатації та обслуговування підземно-надземного паркінгу з об’єктами
соціально-побутового обслуговування населення на просп. Петра Григоренка,
3-г у Дарницькому районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 13, «проти» — немає, «утрималось» — 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Харченко О. В. участі в голосуванні не брали.
15.6.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21600
Проект рішення «Про продаж Посольству Естонської

Республіки
в
Україні
земельної
ділянки
на
вул. Пушкінській, 43-6 у Шевченківському районі м.
Києва та внесення змін до договору оренди земельної
ділянки №91-6-00942 від 12.10.2011».
(ПР-9234 від 14.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,0298 га.
Проектом рішення передбачено: внести зміни до договору оренди
земельної ділянки №91-6-00942 від 12.10.2011, а саме:
- пункт 3.1 договору викласти в такій редакції: «3.1. Договір укладено на 49
років (сорок дев’ять) років»;
- пункт 4.2. договору викласти в такій редакції: «4.2. Річна орендна плата за
земельну ділянку встановлюється у розмірі 1 (одного) євро».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж Посольству
Естонської Республіки в Україні земельної ділянки на вул. Пушкінській, 43-6
у Шевченківському районі м. Києва та внесення змін до договору оренди
земельної ділянки №91-6-00942 від 12.10.2011».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Харченко О. В. участі в голосуванні не брали.
15.7.
Повторний розгляд кадастрових справ (продаж, аукціони та
надання дозволів на проведення експертної грошової оцінки земельних
ділянок)
-

15.7.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1313
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ІНВЕСТИЦІЙ» для
експлуатації та
обслуговування
адміністративних
приміщень на вул. Березняківській, 8-а у Дніпровському
районі м. Києва».
(ПР-8664 від 04.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016 прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення
та направити його на розгляд постійної комісії з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом з протоколу
№ 9 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань

торгівлі, підприємництва та регуляторної політики від 17.03.2016
(реєстр. №08/286-100 від 18.03.2016). Згідно з витягом з протоколу
- проект рішення підтримано.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
05.04.2016 розгляд питання було перенесено.

Земельна ділянка площею 0,0423 га.
Експертно-грошова оцінка станом на 18.12.2015 становить 871 395,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І., Росляков В. В., Римаренко С. Г.,
Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ
ІНВЕСТИЦІЙ» д л я експлуатації та обслуговування адміністративних
приміщень на вул. Березняківській, 8-а у Дніпровському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2 (Картавий І. Л,
Назаренко В. Е.).
о

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
15.7.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1298
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки
громадянці Черноті Наталії Володимирівні для
експлуатації та обслуговування торговельного павільйону
на вул. Андрія Малишка, 3-д у Дніпровському районі
м. Києва».
(ПР-8293 від 22.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016 - прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення
та направити його на розгляд постійної комісії з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом з протоколу
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики від 04.04.2016
(реєстр. №08/286-137 від 04.04.2016). Згідно з витягом з протоколу
- проект рішення підтримано.

Земельна ділянка площею 0,0205 га.
Експертно-грошова оцінка станом на 16.11.2015 становить 589 256,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про продаж земельної ділянки
громадянці Черноті Наталії Володимирівні для експлуатації та обслуговування

торговельного павільйону на вул. Андрія Малишка, 3-д у Дніпровському
районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Меліхова Т. І., Римаренко С. Г., Картавий І. Л, Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

15.7.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-0808
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки
приватному підприємству «КВО-Д» для експлуатації та
обслуговування торгово-побутового комплексу на
вул. Василя Стуса, 22/1 (літ. А) у Святошинському районі
м. Києва».
(ПР-8095 від 07.12.2015)

■

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
16.12.2015 за пропозицією депутата Київської міської ради
Турщ В. розгляд проекту рішення було перенесено.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
05.04.2016розгляд питання було перенесено.
З урахуванням листа П П «КВО-Д» від 22.03.2016. №14 щодо запису
на особистий прийом до голови постійної комісії Київської міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування.

Земельна ділянка площею 0,2967 га.
Вартість земельної ділянки 6 450 656,00 грн на підставі експертної грошової
оцінки (висновок про вартість земельної ділянки від 21.10.2015).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки
приватному підприємству «КВО-Д» для експлуатації та обслуговування
торгово-побутового комплексу на вул. Василя Стуса, 22/1 (літ. А) у
Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» — немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.у
Кісільов І. П., Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
15.7.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1145

Проект рішення «Про продаж земельної ділянки або
права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для
будівництва, експлуатації та обслуговування тимчасового
збірно-розбірного
виставкового
павільйону
на
вул. Великій Окружній у Святошинському районі
м. Києва».
(ПР-8827 від 12.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016 за пропозицією депутата Київської міської ради
Турця В. розгляд проекту рішення було перенесено.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
05.04.2016розгляд питання було перенесено.
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист депутата Київської міської ради Меліхової Т. І. від
01.04.2016 вх. №08/5607 щодо опрацювання справи та з проханням
поставити її на розгляд найближчого засідання постійної комісії.

Земельна ділянка площею 0,3203 га.
Стартова ціна продажу лоту становить 4 762 364,00 грн.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки або
права оренди на неї на земельних торгах (аукціоні) для будівництва,
експлуатації та обслуговування тимчасового збірно-розбірного виставкового
павільйону на вул. Великій Окружній у Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М . Б а л и ц ь к а О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П., Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
15.7.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1310
Проект рішення «Про надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки земельної ділянки, що
підлягає продажу».
(ПР-8493 від 26.01.2016)

■

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016,15.03.2016, 05.04.2016рішення не було прийнято.
До комісії надійшов лист ПАТ «Науково-виробничий центр
«Борщагівський хіміко-фармацеетичний завод» від 19.04.2016
№21/2-929 з проханням уточнити цільове призначення земельної
ділянки, а саме: «для експлуатації та обслуговування існуючих
будівель та споруд».

Земельна ділянка площею 1,1103 га
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає
продажу» за умови викладення цільового призначення земельної ділянки в
такій редакції\ а саме: «для експлуатації та обслуговування існуючих
будівель та споруд», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П., Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
15.7.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1275
Проект рішення «Про продаж земельної ділянки
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«УКРПРОММАШ» для будівництва, експлуатації та
обслуговування офісного центру на вул. Смоленській, 17
у Солом’янському районі м. Києва».
(ПР-8149 від 10.12.2015)
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
26.01.2016, 05.04.2016рішення не було прийнято.
До комісії надійшов лист ТОВ «УКРПРОММАШ» від 04.03.2016 вх.
N308/3768 щодо розгляду цієї справи.

Земельна ділянка площею 0,0829 га.
Експертна грошова оцінка станом на 27.04.2015 становить 2 490 932,00 гри.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про продаж земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «УКРПРОММАШ» для
будівництва, експлуатації та обслуговування офісного центру на
вул. Смоленській, 17 у Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 12, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П., Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
15.8.
Повторний розгляд кадастрових справ (внесення змін до рішень
Київської міської ради)

15.8.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1315
Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 20.09.2012 №200/8484 «Про визначення
переліку земельних ділянок для опрацювання можливості
продажу їх на земельних торгах».
(ПР-8656 від 04.02.2016)
Н а засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016.15.03.2016, 05.04.2016рішення не було прийнято.

Проектом рішення передбачено: внести зміни в додаток до рішення
Київської міської ради від 20.09.2012 №200/8484 «Про визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх на земельних
торгах», а саме: у пункті 17 у графі 3 «Запропоноване цільове призначення
(функціональне використання)» слова «для будівництва, експлуатації та
обслуговування котеджної забудови» замінити словами «для будівництва,
експлуатації та обслуговування багатофункціонального адміністративного
комплексу».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Голосували: за підтримку проекту рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 20.09.2012 №200/8484 «Про визначення переліку
земельних ділянок для опрацювання можливості продажу їх на земельних
торгах».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Негрич М. М.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Кісільов І. 77., Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято.

15.8.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Є-1314
Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 28.08.2008 № 135/135 «Про затвердження
переліку земельних ділянок, призначених для продажу на
земельних торгах (аукціонах з продажу земельних
ділянок або права їх оренди) під забудову».
(ПР-8841 від 15.02.2016)
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
15.03.2016, 05.04.2016рішення не було прийнято.

Проектом рішення передбачено: внести зміни до рішення Київської міської
ради від 28.08.2008 № 135/135, а саме: у пункті 17 у графі 4 «Попереднє
цільове призначення земельної ділянки» слова «для будівництва та
експлуатації житлово-офісного комплексу» замінити словами «для
будівництва, експлуатації та обслуговування офісного комплексу з
паркінгом».
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 28.08.2008 № 135/135 «Про затвердження переліку
земельних ділянок, призначених для продажу на земельних торгах (аукціонах
з продажу земельних ділянок або права їх оренди) під забудову».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С.. Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П участі в голосуванні не брали.
15.9.
Розгляд кадастрових справ (зміна цільового призначення земельних
ділянок, зміна виду використання земельних ділянок)

15.9.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21737
Проект рішення «Про зміну цільового призначення
земельної ділянки громадянину Шпитковському Олегу
Леонідовичу для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Редутній, 9 у Печерському районі м. Києва».
(ПР-8798 від 10.02.2016)

Проектом рішення передбачено: змінити цільове призначення земельної
ділянки площею 0,0506 га, яка належить громадянину на підставі витягу з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності від 31.07.2013 №7361465.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про зміну цільового призначення
земельної ділянки громадянину Шпитковському Олегу Леонідовичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Редутній, 9 у Печерському районі м. Києва» у зв’язку із
відсутністю детального плану території, затвердженого відповідно до
чинного законодавства України. Крім того земельна ділянка відноситься
до охоронної (буферної) зони об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Київ: «Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, КиєвоПечерська Лавра».

2.
Повернути кадастрову справу А-21737 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
зміні цільового призначення земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
15.9.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21859
Проект рішення «Про зміну виду використання земельної
ділянки
приватного
акціонерного
товариства
«ПРОМІНВЕСТГРУП-1» для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового будинку з вбудованоприбудованими
приміщеннями
громадського
призначення
та
підземним
паркінгом
на
вул. Лютеранській, 14-в у Печерському районі м. Києва».
(ПР-8206 від 15.12.2015)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист П АТ ПРОМІНВЕСТГРУП-1» від 24.12.2015 №02-148 (вх. від
28.12.2015 №08/22080) щодо включення цієї справи до порядку
денного найближчого засідання комісії.

Земельна ділянка площею 0,3592 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, голови
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Міщенка О. Г. проект рішення «Про зміну виду
використання земельної ділянки приватного акціонерного товариства
«ПРОМІНВЕСТГРУП-1» для будівництва, експлуатації та обслуговування
житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського
призначення та підземним паркінгом на вул. Лютеранській, 14-в у
Печерському районі м. Києва» знято з розгляду.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Шарій В. В., Балицька О. С., Кримчак С О., Харченко О. В. участі
в голосуванні не брали.
15.9.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-7097
Проект рішення «Про зміну цільового призначення
земельної
ділянки
товариства
з
обмеженою
відповідальністю ВКП «Комуншляхбуд» для будівництва

та
обслуговування
будівель
торгівлі
на
бульв. Чоколівському, 39 у Солом’янському районі
м. Києва».
(ПР-8242 від 15.12.2015)

Проектом рішення передбачено: змінити цільове призначення земельної
ділянки площею 0,1074 га, право оренди на яку посвідчено договором оренди
земельної ділянки від 13.04.2006 №72-6-00359, та дозволити використовувати
її для будівництва та обслуговування будівель торгівлі.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Назаренко В. Е., Марченко В. П.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про зміну цільового
призначення земельної ділянки товариства з обмеженою відповідальністю
ВКП «Комуншляхбуд» для будівництва та обслуговування будівель торгівлі
на бульв. Чоколівському, 39 у Солом’янському районі м. Києва» до
затвердження плану зонування або детального плану цієї території або до
прийняття Верховною Радою України закону щодо зупинення дії заборони
на відведення земельних ділянок відповідно до частини третьої статті 24
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Кримчак С. О.у Старовойт В. М.у
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
15.10.

Розгляд кадастрових справ (приватизація)

15.10.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9283
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Костюку Сергію Анатолійовичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Орбітній, 10 у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-9292 від 22.03.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника від 29.03.2016 вх.№08/К-3867 щодо виключення з
проекту рішення слова «будівництво», оскільки на ділянці вже є
житловий будинок, придбаний згідно з договором купівлі-продажу
від 20.08.2015.

Земельна ділянка площею 0,0600 га —у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Костюку Сергію Анатолійовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Орбітній, 10 у Голосіївському районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В.
Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
15.10.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9220
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Тасі Оксані Володимирівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Коцюбинського, 12-а у Дарницькому
районі м. Києва».
(ПР-8929 від 16.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи заявниці від 18.09.2015 вх.№08/Т-8811 та від 07.04.2016
вх.№08/Т-4304 щодо можливості надання земельної ділянки для
експлуатації та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Тасі Оксані Володимирівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Коцюбинського, 12-а у Дарницькому районі м. Києва» за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва
і», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю
Баленко І. М , Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Кісіїьов /. П. участі в голосуванні не брали.
15.10.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9199
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Трубіциній Людмилі Володимирівні для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд у 4-му пров. Івана

Франка, 33 у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8930 від 16.02.2016)

■
■

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи представника заявниці від 07.04.2016 вх. №08/Т-4306 та від
12.01.2016 вх.№08/Т-157 щодо можливості надання земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Трубіциній Людмилі Володимирівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у 4-му
пров. Івана Франка, 33 у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення
з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Кримчак С. 0 .у Старовойт В. М.у
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
15.10.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-8745
Проект рішення «Про приватизацію громадянину Трачуку
Івану Івановичу земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Крилова, 65-а у Дарницькому
районі м. Києва».
(ПР-8933 від 16.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи заявника від 25.08.2015 №08/Т-7852, від 01.02.2016 вх.08/Т676 та від 07.04.2016 вх.№08/Т-4305 щодо можливості надання
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Картавого І. Л. повернути проект рішення та
кадастрову справу П-8745 до Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної

адміністрації) на доопрацювання для надання акта обстеження земельної
ділянки та матеріалів фотофіксації існуючого стану земельної ділянки,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С , Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
15.10.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9231
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Степановій Олені Віталіївні для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у 2-му пров. Гоголя, 28 у Дарницькому
районі м. Києва».
(ПР-8953 від 17.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявниці від ЗО. ]2.2015 вх.№08/С-13051 щодо можливості
надання земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,0820 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Степановій Олені Віталіївні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд у 2-му пров.
Гоголя, 28 у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з цільового
призначення земельної ділянки слів «будівництва та», враховуючи
звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
15.10.6. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9047
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Чефрановій Тетяні Григорівні, Денисенко
Ірині
Валентинівні
та
Циганку
Олександру
Миколайовичу для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Вакуленчука, 47 у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-9079 від 26.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
'
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лист заявників від 28.12.2015 №08/Д-12889 щодо передачі земельної
ділянки для експлуатації та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,0993 га - у спільну часткову приватну власність
(частка Чефранової Т. Г. - 1/4 від 0,0993 га; частка Денисенко І. В. -1/4 від
0,0993 га; частка Циганка О. М. -1/2 від 0,0993 га).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Чефрановій Тетяні Григорівні, Денисенко Ірині
Валентинівні та Циганку Олександру Миколайовичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Вакуленчука, 47 у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Кістьов І. П. участі в голосуванні не брали.
15.10.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа П-9312
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Черниш Надії Михайлівні для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Підлипка, 17-д у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-8954 від 17.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли
листи заявниці від 10.09.2015 №08/4-8423 та від 19.01.2016
№08/4-360 щодо передачі земельної ділянки для експлуатації та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд.

Земельна ділянка площею 0,0939 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці Черниш Надії Михайлівні для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Підлипка, 17-д у Дарницькому районі м. Києва» за умови виключення з
цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва та»,
враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В, І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
15.10.8. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9286
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Батовській Наталії Андріївні для будівництва
та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд у пров. Невському, 7 у
Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-9245 від 18.03.2016)
До
постійної комісії Київської міської
ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявниці вх. від 31.03.2016 №08/Б-4034 з проханням змінити
цільове призначення земельної ділянки, виключивши з нього слово
«будівництво», оскільки на земельній ділянці уже є жилий будинок,
право власності на який зареєстроване.
До
постійної комісії Київської міської
ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявниці вх. від 31.03.2016 №08/Б-4035 із запереченням до
проекту рішення Київської міської ради ПР-9245 від 18.03.2016
(справа П-9286) та з проханням розглянути проект рішення,
долучивши це заперечення до справи.

Земельна ділянка площею 0,0531 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянці
Батовській Наталії Андріївні длябудівництва та
обслуговуванняжилого будинку, господарських будівель і споруд у пров.
Невському, 7 у Шевченківському районі м. Києва» на наступне засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування, на яке запросити заявницю.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
15.11.

Повторний розгляд кадастрових справ (приватизація)

15.11.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9271
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Мозговому Станіславу Федоровичу для
будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд на вул. Військовій, 14 у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8126 від 09.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування , архітектури та землекористування від
09.02.2016 було підтримано проект рішення до затвердження
детального плану території.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом заявника від
28.03.2016 вх. М08/М-3 783 з проханням виключити з цільового
призначення земельної ділянки слова «будівництва і».

■

Земельна ділянка площею 0,0853 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: »Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянину Мозговому Станіславу Федоровичу для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Військовій, 14 у Голосіївському районі м. Києва» за умови виключення з
цільовогдтризначення земельної ділянки слів «будівництва і», враховуючи
звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С , Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Кісільов /. П., Міщенко О. Г. участі в голосуванні не брали.
15.11.2. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9296
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Нікуліну Ігорю Андрійовичу та Колеснику
Володимиру
Борисовичу
для
будівництва
і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Ягідній, 9 у Голосіївському районі
м. Києва».
(ПР-8127 від 09.12.2015)

.

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування ,
архітектури та землекористування від
16.02.2016 було прийнято рішення перенести розгляд питання на
чергове засідання комісії та запросити на нього заявника.
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016 було підтримано проект рішення до затвердження
детального плану території.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом заявників (вх.
від 07.04.2016 №08/КО-4335) з проханням виключити з цільового
призначення слова «будівництво і».

Земельна ділянка площею 0,0742 га - у спільну часткову власність (3/5 та
2/5).

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Нікуліну Ігорю Андрійовичу та Колеснику Володимиру
Борисовичу для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд на вул. Ягідній, 9 у Голосіївському районі м. Києва» за
умови виключення з цільового призначення земельної ділянки слів
«будівництва і», враховуючи звернення заявників.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П., Міщенко О. Г. участі в голосуванні не брали.
15.11.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-6955
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянці Петровій Наталії Пилипівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд на вул. Комунальній, 62 у Голосіївському районі
м. Києва».
(ПР-8650 від 04.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
22.03.2016 було підтримано проект рішення до затвердження
детального т ану території
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом заявниці (вх.
від 24.03.2016 №08/11-3604) з проханням виключити з цільового
призначення слова «будівництво і».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянці Петровій Наталії Пилипівні для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Комунальній, 62 у Голосіївському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Рослякова В. В., Харченка О, В., Назаренка В. Е. для
додаткового вивчення цього питання. Головою робочої групи визначити
депутата Назаренка В. Е.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В.
Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
15.11.4. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9176
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянам Очимовській Валентині Петрівні та Пирог
Олені Петрівні для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лауреатській, 25 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8057 від 02.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
09.02.2016 було підтримано проект рішення до затвердження
детального т ану території (витяг з протоколу № 3 від
09.02.2016;реєстр. №08/281-105к).
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом заявників (вх.
від 05.04.2016 №08/КО-4176) з проханням виключити з цільового
призначення земельної ділянки слово «будівництво».

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у спільну часткову власність (по 1/2).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про приватизацію земельної
ділянки громадянам Очимовській Валентині Петрівні та Пирог Олені Петрівні
для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Лауреатській, 25 у Голосіївському районі м. Києва» за умови
виключення з цільового призначення земельної ділянки слів «будівництва
і», враховуючи звернення заявниць.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю
Баленко І. М.у Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
15.11.5. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа П-9333
Проект рішення «Про приватизацію земельної ділянки
громадянину Куцю Сергію Петровичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка) на вул. Щербакова, 2-к у
Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8666 від 04.02.2016)

■

До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявника від 17.02.2016 вх. №08/К-1817 з проханням внести

зміни до цтьового призначення земельної ділянки, виключивши
слово «будівництво».
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016 питання було знято на вивчення робочою групою у
складі депутатів Римаренка С. Г., Рослякова В. В., під
головуванням Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання
робочої групи від 01.04.2016 (реєстр. М 32 від 11.04.2016). Згідно з
цим. протоколом рекомендовано підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0718 г а - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації робочої групи, викладені у протоколі
М32 від 11.04.2016 підтримати проект рішення «Про приватизацію
земельної ділянки громадянину Куцю Сергію Петровичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) на вул. Щербакова, 2-к у Шевченківському районі
м. Києва» та виключити з цільового призначення земельної ділянки слова
«будівництва і», враховуючи звернення заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» --16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської лйської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О.. Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
15.12.

Розгляд кадастрових справ (громадяни)

15.12.1. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-6822
Проект
рішення
«Про
передачу
громадянину
Браславському Володимиру Федоровичу у власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування
.
жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Залежній, 12-6 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8666 від 04.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,1000 г а - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко
Найдьонов В.

О. Г.,

Назаренко

В. Е.,

Кулаковський

Ю. П.,

О .

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд проекту рішення «Про передачу громадянину
Браславському Володимиру Федоровичу у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Залежній, 17-6 Голосіївському районі м. Києва» на наступне
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань

містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити
заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І.М., Балицька О.С., Кримчак С.О., Старовойт В.М.,
Бродський В.Я. участі в голосуванні не брали.
15.12.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21551
Проект рішення «Про передачу громадянці Скворцовій
Тамарі Сергіївні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських
будівель
і
споруд
у
1-му
пров. Червоноармійському, 36 у Дарницькому районі
м. Києва».
(ПР-8191 від 11.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу громадянці
Скворцовій Тамарі Сергіївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у 1-му пров. Червоноармійському, 36 у Дарницькому районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21551 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань екологічної політики.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Бродський В. Я. участі в голосуванні не брали.
15.12.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12102
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянину Телюку Віталію Петровичу, члену садового
товариства «Південне» Дарницького району м. Києва, для
ведення колективного садівництва на вул. 61-ій Садовій,
діл. 144 у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-9213 від 10.03.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшли

листи заявника від 22.03.2016 вх. №08/Т-3455 та від 14.04.2016 вх.
№08/Т-4709 щодо прискорення розгляду справи та передачі її на
розгляд сесії Київської міської ради.

)

Земельна ділйнка площею 0,0970 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
!

і
|
і
|

|

УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Картавого І. Л. відкласти розгляд проекту рішення
«Про передачу земельної ділянки громадянину Телюку Віталію Петровичу,
члену садового товариства «Південне» Дарницького району м. Києва, для
ведення колективного садівництва на вул. 61-ій Садовій, діл. 144 у
Дарницькому районі м. Києва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-12102 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань екологічної політики.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 6 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
л
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
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15.12.4. СЛУХАЛИ:

■

■

.

Кадастрова справа Д-6772
Проект рішення «Про передачу громадянину Солов’ю
Дмитру Сергійовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд у пров. 7-му
Садовому, 15 у Деснянському районі м. Києва».
(ІЇР-9514 від 06.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0979 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
і

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Солов’ю Дмитру Сергійовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд у пров. 7-му Садовому, 15 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Меліхова Т. І.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.

15.12.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6777
Проект рішення «Про передачу громадянці Істоміній
Катерині Олегівні у приватну власність земельної ділянки
для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд у пров. 7-му Садовому,
27 у Деснянському районі м. Києва».
(ПР-9567 від 07.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,0979 г а - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці Істоміній
Катерині Олегівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у
пров. 7-му Садовому, 27 у Деснянському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С , Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
15.12.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21271
.
Проект рішення «Про поновлення громадянину
Шкрібляку Анатолію Васильовичу договору оренди
земельної ділянки для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд на вул. Пирятинській, 1-3 у
Печерському районі м. Києва».
(ПР-8857 від 15.02.2016)

Проектом рішення передбачено: поновити на 10 років договір оренди
земельної ділянки від 30.11.2004 №82-6-00254 площею 0,1000 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: /, Відкласти розгляд проекту рішення «Про поновлення
громадянину Шкрібляку Анатолію Васильовичу договору оренди земельної
ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд на вул. Пирятинській, 1-3 у Печерському
районі м. Києва».
2.
Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
кадастрової справи А-21271 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань екологічної політики.

3.
Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
екологічної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -1 6 , «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О С т а р о в о й т В. М.
участі в голосуванні не брали.
15.12.7. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-17952
Проект рішення «Про передачу громадянці Хачатурян
Лиануші Серйожаївні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Обухівській, 118-а у Святошинському районі
м. Києва».
(ПР-8811 від 10.02.2016)
До постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування надійшов
лист заявниці від 31.07.2015 вх. М08/Х-6976 з проханням внести
зміни до цільового призначення земельної ділянки, замінивши слово
«будівництва» на слово «експлуатації».

Земельна ділянка площею 0,0476 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
перша - підтримати проект рішення;
друга - відкласти розгляд проекту рішення та направити на розгляд до
постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності,
правопорядку та запобіганню корупції.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про передачу громадянці
Хачатурян Лиануші Серйожаївні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Обухівській, 118-а у Святошинському районі м. Києва» за
умови зміни у цільовому призначенні земельної ділянки слова
«будівництво» на слово «експлуатації'», враховуючи звернення заявниці.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 6
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Михайленко В. О., Харченко О. В.,
Римаренко С.Г., Банас Д. М.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято

Враховуючи недостатню кількість голосів для підтримання проекту рішення,
головуючий виніс на голосування другу пропозицію: щодо відкладення
розгляду проекту рішення.
2. Голосували: За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Картавого І. Л. відкласти розгляд проекту рішення
«Про передачу громадянці Хачатурян Лиануші Серйожаївні у приватну
власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на вул. Обухівській, 118-а у
Святошинському районі м. Києва» та направити вищезазначений проект
рішення разом з матеріалами кадастрової справи А-17952 на розгляд
постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання законності,
правопорядку та запобіганню корупції.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 5, «проти» - немає, «утрималось» -1 1 .

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято

15.12.8. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-22142
Проект рішення «Про передачу громадянину Семенцю
Олександру Андрійовичу земельної ділянки для ведення
колективного садівництва на 15-ому км Житомирського
шосе (с/т «Радист») у Святошинському районі м. Києва».
(ПР-9468 від 04.04.2016)

Проектом рішення передбачено: передати у довгострокову оренду на 25
років земельну ділянку площею 0,0133 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Семенцю Олександру Андрійовичу земельної ділянки для ведення
колективного садівництва на 15-ому км Житомирського шосе (с/т «Радист») у
Святошинському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В.
Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
15.12.9. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа А-21942
Проект рішення «Про передачу громадянину Ковриженку
Віталію Миколайовичу у приватну власність земельної
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ділянки для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Ватутіна, 5-в у Солом’янському районі м. Києва».
(ПР-8990 від 19.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0805 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу
громадянину Ковриженку Віталію Миколайовичу у приватну власність
земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Ватутіна, 5-в у Солом’янському
районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Картавого І.Л., Римаренка С.Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
15.12.10. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21997
Проект рішення «Про передачу громадянці Смирновій
Лідії Василівні,
члену громадської організації
садівницького товариства «Фронтовик» Солом’янського
району м. Києва земельної ділянки для ведення
садівництва на вул. Медовій, 109 у Солом’янському
районі м. Києва».
(ПР-9127 від 29.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0400 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Смирновій Лідії Василівні, члену громадської організації садівницького
товариства «Фронтовик» Солом’янського району м. Києва земельної ділянки
для ведення садівництва на вул. Медовій, 109 у Солом’янському районі
м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О С т а р о в о й т В. М.
участі в голосуванні не брали.
15.12.11. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-13374
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянину Якименку Владиславу Борисовичу для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Ольжича, 26-6 у
Шевченківському районі м. Києва».
(ПР-8174 від 11.12.2015)

Земельна ділянка площею ОД000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про передачу земельної
ділянки громадянину Якименку Владиславу Борисовичу для будівництва і
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Ольжича, 26-6 у Шевченківському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Картавого І. Л., Римаренка С. Г., Рослякова В. В. для
додаткового вивчення цього питання.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» —немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
15.13. Повторний розгляд кадастрових справ (громадяни)

15.13.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-7898
Проект рішення «Про передачу громадянці Ободовській
Вікторії Вікторівні у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд на вул. Любомирській,
2-6 у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8309 від 28.12.2015)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016 прийнято рішення відкласти розгляд та направити

справу до постійної комісії з питань екологічної політики.
Виноситься на повторний розгляд згідно з витягом з протоколу
№6 від 23.03.2016 (реєстр. 29/288/03-06). Згідно з цим
протоколом постійна комісія з питань екологічної політики
підтримала проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0774 г а - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи витяг №29/288/03-06 з протоколу №6 засідання
постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики
23.03.2016, підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Ободовській Вікторії Вікторівні у власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Любомирській, 2-6 у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
15.13.2. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-13906
Проект рішення «Про передачу громадянину Коробку
Сергію Вікторовичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
Столичному шосе, 31-а у Голосіївському районі
м. Києва».
(ПР-8746 від 08.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
05.04.2016 під час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,0601 г а - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Найдьонов О. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про передачу громадянину
Коробку Сергію Вікторовичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на Столичному шосе, 31-а у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.

15.13.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21324
Проект рішення «Про передачу громадянці Одарич
Наталії Олександрівні у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Залежній, 12-в у Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8719 від 08.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
15.03.2016 - питання було знято на вивчення робочою групою у
складі депутатів Римаренка С. Г., Рослякова В. В., під
головуванням Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 01.04.2016 (реєстр. №г32 від
11.04.2016). Згідно з цим протоколом рекомендовано підтримати
проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,0498 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Одарич Н. О., Найдьонов О. В.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації робочої групи, викладені у протоколі
№32 від 11.04.2016, підтримати проект рішення «Про передачу громадянці
Одарич Наталії Олександрівні у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на вул. Залежній, 12-в у Голосіївському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Турець В. В.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В.М.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
15.13.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-12590
Проект рішення «Про передачу громадянину Тарасенку
Олексію Івановичу у приватну власність земельної
ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд на
вул. Лєрмонтова, 74-6 у Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8291 від 22.12.2015)

>
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На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
09.02.2016 питання було знято на вивчення робочою групою у
складі депутатів Кримчака С. О., Рослякова В. В., під
головуванням Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 14.03.2016 (реєстр. №22 від
18.03.2016).Згідно з цим протоколом:
- рекомендувати постійній комісії розглянути проект рішення
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за умови надання заявником на засідання постійної комісії
документів, що підтверджують ступінь родинного зв ’я зку із
гр. Петковою О. С.;
рекомендувати постійній комісії відкласти винесення
зазначеного питання на розгляд пленарного засідання сесії до
затвердження детального плану території
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
05.04.2016розгляд питання було перенесено.

Земельна ділянка площею 0,1000 га - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про передачу громадянину
Тарасенку Олексію Івановичу у приватну власність земельної ділянки для
будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і
споруд на Вул. Лєрмонтова, 74-6 у Дарницькому районі м. Києва» .у зв’язку із
відсутністю детального плану територіїзатвердженого відповідно до
чинного законодавства України.
2. Повернути кадастрову справу А-12590 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на доопрацювання для підготовки проекту
рішення про відмову, оскільки відповідно до пункту 3 статті 24 Закону
України «Про регулювання містобудівної діяльності» у разі відсутності
плану зонування або детального плану території, затвердженого відповідно до
вимог цього Закону, передача (надання) земельних ділянок із земель
державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та
юридичним особам для містобудівних потреб забороняється.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
15.13.5. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-16602
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянину Гончарову Павлу Григоровичу для ведення
індивідуального садівництва на вул. Промисловій, 17-а у
Дарницькому районі м. Києва».
(ПР-8612 від 02.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
09.02.2016 питання було знято на вивчення робочою групою у
складі депутатів Баленка І. М., Марченка Р. В., Картавого І. Л.
Згідно з протоколом засідання робочої групи від 21.03.2016
(реєстр. №29 від 29.03.2016): відхшити рішення про передачу
земельної ділянки.
На засіданні Постійної комісії Київської міської ради з питань

містобудування, архітектури та землекористування від
05.04.2016 вирішили відхилити проект рішення та повернути до
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської місько ї державної адміністрації).
Виноситься на повторний розгляд згідно зі скаргою заявника від
07.04.2016 вх.№08/Г-4324 щодо діяльності депутатів - членів
комісії.

Земельна ділянка площею 0,0812 г а - у приватну власність.
ВИСТУПИЛИ:
Гончаров П. Г.

Міщенко

О. Г.,

Картавий

І. Л.,

Кулаковський Ю. П.,

УХВАЛИЛИ: Повернути кадастрову справу А-16602 до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на доопрацювання для коригування меж
земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Михайленко В.О.).

/Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Ж: Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
)

15.13.6. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Щ-1142
Проект рішення «Про передачу земельної ділянки
громадянці Розовик Олені Леонідівні для ведення
індивідуального садівництва на вул. 2-га Лінія, діл. 17-а
в Оболонському районі м. Києва».
(ПР-8377 від 15.01.2016)

-']7'

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
09.02.2016 прийнято рішення зняти питання до розгляду
постійною комісією з питань екологічної політики.
Проект ріш ення розглянуто постійною комісією Київської
міської ради з питань екологічної політики , яка прийняла
рішення відхилити проект рішення (витяг з протоколу № 6 від
23.03.2016, реєстр. №29/288/03-06).

Земельна ділянка площею 0,0872 г а - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи рішення постійної комісії Київської міської ради з
питань екологічної політики, викладене у витязі №29/288/03-06 з
протоколу №6 засідання цієї комісії 23.03.2016, відхилити проект рішення
«Про передачу земельної ділянки громадянці Розовик Олені Леонідівні для
ведення індивідуального садівництва на вул. 2-га Лінія, діл. 17-а в
Оболонському районі м. Києва».

2. Повернути кадастрову справу Щ-1142 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
передачі земельної ділянки.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
15.14. Розгляд кадастрових справ (затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельних ділянок)

15.14.1. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа Д-6984
Проект
рішення
«Про
затвердження
проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Міністерству внутрішніх справ України для експлуатації
та обслуговування гуртожитку на вул. Івана Клименка,
24 у Солом’янському районі м. Києва».
(ПР-8540 від 27.01.2016)

Земельна ділянка площею 0,1283 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки Міністерству внутрішніх
справ України для експлуатації та обслуговування гуртожитку на вул. Івана
Клименка, 24 у Солом’янському районі м. Києва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
15.14.2. СЛУХАЛИ:

.

Кадастрова справа Д-6983
Проект
рішення
«Про
затвердження
проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Головному управлінню розвідки Міністерства оборони
України для будівництва житлових будинків з об’єктами
соціально-культурного призначення з подальшими їх
експлуатацією та обслуговуванням на вул. Каналова, 3 у
Солом’янському районі м. Києва».
(ПР-8245 від 15.12.2015)

Земельна ділянка площею 3,9400 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Головному
управлінню розвідки Міністерства оборони України для будівництва
житлових будинків з об’єктами соціально-культурного призначення з
подальшими їх експлуатацією та обслуговуванням на вул. Каналова, 3 у
Солом’янському районі м. Києва».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Назаренка В. Е., Негрича М. М., Кісільова І. П. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
,, депутата Київської міської ради Назаренка В. Е.
4*
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
т засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
15.14.3. СЛУХАЛИ: Кадастрова справа Д-2970
Проект
рішення
«Про
затвердження
проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Управлінню справами Верховної Ради України для
будівництва, експлуатації та обслуговування житлового
будівництва для народних депутатів та працівників
апарату у пров. Несторівському, 11 у Шевченківському
районі м. Києва».
(ПР-8269 від 22.12.2015)

Земельна ділянка площею 0,1883 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Меліхова Т. І., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Меліхової Т. І. відхилити проект рішення «Про
затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Управлінню справами Верховної Ради України для будівництва, експлуатації
та обслуговування житлового будівництва для народних депутатів та
працівників апарату у пров. Несторівському, 11 у Шевченківському районі
м. Києва» у зв’язку із відсутністю детального плану території,
затвердженого відповідно до чинного законодавства України.

2.
Повернути кадастрову справу Д-2970 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —16, «проти» -- немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
15.15. Розгляд кадастрових справ (погодження технічної документації із
землеустрою щодо поділу)

15. 1$. 1. СЛУХАЛИ:
?
:і'.
*
й

;

Кадастрова справа А-2140 7
Проект
рішення
«Про
погодження
технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МІЖГОСПОДАРЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКО-ХОЛДІНГ»
в кварталі, обмеженому вулицями Академіка Вільямса,
Маршала Конєва, Ломоносова, Композитора Мейтуса у
Голосіївському районі м. Києва».
(ПР-8446 від 21.01.2016)
Земельна ділянка перебуває в оренді ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МІЖГОСПОДАРЧЕ
ОБСДНАННЯ
«ЛІКО-ХОЛДІНГ»
до
27.03.2016 на підставі договору оренди земельної ділянки від
27.03.2006 №79-6-00398.

Проектом рішення передбачено: погодити технічну документацію із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 10,2380 га на підставі
договору оренди земельної ділянки від 27.03.2006 №79-6-00398
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Кісільов І. П., Цвях О. М.,
Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
МІЖГОСПОДАРЧЕ
ОБ’ЄДНАННЯ
«ЛІКО-ХОЛДІНГ»
в
кварталі,
обмеженому вулицями Академіка Вільямса, Маршала Конєва, Ломоносова,
Композитора Мейтуса у Голосіївському районі м. Києва»
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.

15.15.2. СЛУХАЛИ:

.

Кадастрова справа А-21695
Проект
рішення
«Про
погодження
технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки у 2-ому мікрорайоні житлового масиву Позняки
у Дарницькому . районі м. Києва публічному
акціонерному товариству
«Холдингова компанія
«Київміськбуд» для будівництва житлових будинків та
об’єктів
соціально-побутового
призначення,
комплексного благоустрою території для суспільних
потреб».
(ПР-9555 від 07.04.2016)

Проектом рішення передбачено: погодити технічну документацію
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 13,6702 га
одинадцять земельних ділянок площами 3,5825 га, 0,0169 га, 0,0521
0,0081 га, 3,8407 га, 1,0066 га, 0,6027 га, 0,1287 га, 0,0281 га, 1,2702
0,1336 га.

із
на
га,
га,

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки у 2-ому
мікрорайоні житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва
публічному акціонерному товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд»
для будівництва житлових будинків та об’єктів соціально-побутового
призначення, комплексного благоустрою території для суспільних потреб».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» —немає, «утрималось» - 1 (Зубко Ю. Г.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С , Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
15.15.3. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21439
Проект рішення «Про поділ земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕМБУД-2»
на
вул. Мурманській, 3 у Деснянському районі м. Києва,
внесення змін до договору оренди земельної ділянки та
передачу
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУД-2», товариству з
обмеженою відповідальністю «Сервіс Солюшнз»
земельної ділянки для експлуатації виробничобудівельної бази на вул. Мурманській, 3 у Деснянському
районі м. Києва».
(ПР-8134 від 09.12.2015)

Проектом рішення передбачено: погодити технічну документацію із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,6803 га, а саме:
- земельну ділянку площею 0,3321 га;
- земельну ділянку площею 0,3482 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про поділ земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУД-2» на
вул. Мурманській, 3 у Деснянському районі м. Києва, внесення змін до
договору оренди земельної ділянки та передачу ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМБУД-2», товариству з
обмеженою відповідальністю «Сервіс Солюшнз» земельної ділянки для
експлуатації виробничо-будівельної бази на вул. Мурманській, 3 у
Деснянському районі м. Києва» на чергове засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування> архітектури та
землекористування, на яке запросити заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.}
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
15.15.4. СЛУХАЛИ:

Кадастрова справа А-21976
Проект
рішення
«Про
погодження
технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки на вул. Регенераторній, 4 у Дніпровському
районі м. Києва приватному акціонерному товариству
«НЕО ВІТА» для будівництва, експлуатації та
обслуговування
житлово-офісного
торговельного
комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями
громадського,
соціального
та
торговельного
призначення з підземним та наземним паркінгом».
(ПР-9294 від 22.03.2016)

Проектом рішення передбачено: погодити технічну документацію із
землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 14,4236 га на дві
земельні ділянки площами 12,1824 га та 2,2412 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про погодження технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на
вул. Регенераторній, 4 у Дніпровському районі м. Києва приватному
акціонерному товариству «НЕО ВІТА» для будівництва, експлуатації та
обслуговування житлово-офісного торговельного комплексу з вбудовано-

прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торговельного
призначення з підземним та наземним паркінгом».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О С т а р о в о й т В. М.
участі в голосуванні не брали.

16.1.
Розгляд справ-клопотань (надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - юридичні особи)

16.1.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22409
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
акціонерному товариству «ЛІТОКОЛ С.П.А.» (ЬІТОКОЬ
8.Р.А.) на вул. Андрія Бубнова, 18 у Голосіївському районі
м.
Києва
для
реконструкції,
експлуатації
та
обслуговування адміністративно-складських приміщень».
(ПР-9303 від 23.03.2016)

Земельна'ділянка орієнтовною площею 0,35 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
акціонерному товариству «ЛІТОКОЛ С.П.А.» (ІТТОКОЕ 8.Р.А.) на
вул. Андрія Бубнова, 18 у Голосіївському районі м. Києва для реконструкції,
експлуатації та обслуговування адміністративно-складських приміщень» за
умови коригування адреси: вул. Андрія Бубунова змінити на
вул. Маричанську (відповідно до рішення Київської міської ради від 17
грудня 2015 року №30/30 «Про повернення історичних назв, уточнення
назв, перейменування вулиць, проспекту, площ та провулків у місті
Києві»).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - З
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е., Римаренко С. Г.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
16.1.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25085
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Федорченку Юрію Михайловичу на
вул. Лариси Руденко, 1їв (літ.А) у Дарницькому районі
м. Києва для обслуговування та експлуатації нежитлової
будівлі - магазину».
(ПР-9069 від 26.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,03 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Федорченку Юрію Михайловичу на вул. Лариси Руденко, 1їв
(літ.А) у Дарницькому районі м. Києва для обслуговування та експлуатації
нежитлової будівлі - магазину».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-25085 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.
4. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та надходження
відповіді від Департаменту міського благоустрою та збереження
природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

і

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
16.1.3.
і

і
}

(ПР-9284 від 22.03.2016)
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СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25840
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному акціонерному товариству «СІЛЬПО РІТЕЙЛ»
на Харківському шосе, 168 у Дарницькому районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування магазину».
.

у

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,07 га - в оренду на 10 років.
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ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
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УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення , проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному акціонерному товариству «СІЛЬПО РІТЕЙЛ» на Харківському
шосе, 168 у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
магазину».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-25840 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М , Балицька О: С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
16.1.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26115
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ПУБЛІЧНОМУ
АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ
«УКРТЕЛЕКОМ» на бульв. Амвросія Бучми, 5 у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування автоматичної телефонної станції».
(ПР-9326 від 23.03.2016)
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Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань транспорту, зв ’я зку та реклами.

*«, Земельна ділянка орієнтовною площею 0,27 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Росляков В. В.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Рослякова В. В. відкласти розгляд проекту рішення
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«УКРТЕЛЕКОМ» на бульв. Амвросія Бучми, 5 у Дніпровському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування автоматичної телефонної станції»
на наступне засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування, на яке запросити
заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —16, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М , Балицька О. С., Кримчак С. О., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.

16.1.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26336
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВ «РЕСТОРАННО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
«КАЗАНОВА» на вул. Юрія Шумського, За у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування
нежитлової
будівлі
рекреаційного
призначення та благоустрою зеленої зони».
(ПР-9256 від 21.03.2016)

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка площею 0,22 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Росляков В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ
«РЕСТОРАННО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС
«КАЗАНОВА»
на
вул. Юрія Шумського, За у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування нежитлової будівлі рекреаційного призначення та
благоустрою зеленої зони».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Рослякова В* В., Харченка О. В., Банаса Д. М. для
у додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Київської міської ради Рослякова В. В.
3. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-26336 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
4. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.
5. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи, витягу з протоколу засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики та надходження відповіді від Департаменту
міського благоустрою та збереження природного середовища виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М. участі в
голосуванні не брали.
16.1.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26274
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
- проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Дніпровська
плодоовочева база» на вул. Каховській, 64 у
Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівель майнового комплексу з метою
переробки та зберігання плодоовочевої продукції».
(ПР-9317 від 23.03.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 8,80 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Дніпровська плодоовочева база»
на вул. Каховській, 64 у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівель майнового комплексу з метою переробки та
зберігання плодоовочевої продукції» на наступне засідання постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М Б а л и ц ь к а О. С., Старовойт В. М. участі в
голосуванні не брали.

16.1.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22023
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІСОВИИ
ОТЕЛЬ» на вул. Миколи Юнкерова, 47 (літера Ф) в
Оболонському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу».
(ПР-9074 від 26.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,13 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту ' землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
_____
^
товариству з обмеженою відповідальністю «ЛІСОВИИ ОТЕЛЬ» на
вул. Миколи Юнкерова, 47 (літера Ф) в Оболонському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування спортивно-оздоровчого комплексу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 17, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. СІ, Старовойт В. М. участі в
голосуванні не брали.
16.1.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26264
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Наукововиробничий центр «Радогор» на вул. Лайоша Гавро, 9-д
(літера А) в Оболонському районі м. Києва для
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експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі з
приміщеннями адміністративно-громадського призначення
та надання послуг населенню».
(ПР-9277 від 22.03.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,07 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Михайленко В. О.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Михайленка В. О. відкласти розгляд проекту рішення
«Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Наукововиробничий центр «Радогор» на вул. Лайоша Гавро, 9-д (літера А) в
Оболонському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування нежитлової
будівлі з приміщеннями адміністративно-громадського призначення та
надання послуг населенню» на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М ; Балицька О. С., Старовойт В. М., Банас Д. М.
участі в голосуванні не брали.
16.1.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25759
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Прайм
будінвест» на вул. Кіквідзе, 10а у Печерському районі
м. Києва
для
експлуатації
та
обслуговування
адміністративної будівлі».
(ПР-9106 від 29.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,11 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Прайм будінвест» на
вул. Кіквідзе, 10а у Печерському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування адміністративної будівлі».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С , Банас Д. М., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.

16.1.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26296
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національному
транспортному
університету
на
вул. Кіквідзе, 36-42 у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування учбово-бібліотечного
корпусу спорткомплексу, гуртожитків, допоміжних
будівель та споруд університету».
(ПР-9384 від 28.03.2016)
Постійною комісією з питань освіти, науки, сім ’ї, молоді та
спорту (лист від 06.04.2016 №08/285-80) проект рішення
підтримано.

Зе&іельна ділянка площею 2,98 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національному транспортному університету на вул. Кіквідзе, 36-42 у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування учбовобібліотечного корпусу спорткомплексу, гуртожитків, допоміжних будівель та
споруд університету».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М.Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Банас Д. М., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали,
16.1.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26389
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку
«ВИМПЕЛ» на вул.
Предславинській, 21/23
у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування багатоквартирного житлового будинку».
(ПР-9285 від 22.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,25 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Повернути справу-клопотання К-26389 до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на доопрацювання для надання рішення
зборів об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «ВИМПЕЛ»

щодо вирішення питання оформлення земельної ділянки у постійне
користування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Банас Д. М., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
16.1.12. СЛУХАЛИ:

■
?■

Справа-клопотання К-26579
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному підприємству «Аво-Сервіс» у Військовому
проїзді, 8 у Печерському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування майнового комплексу з надання послуг
власникам автотранспорту».
(ПР-9691 від 14.04.2016)

Земелька ділянка площею 0,26 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному підприємству «Аво-Сервіс» у Військовому проїзді, 8 у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування майнового
комплексу з надання послуг власникам автотранспорту».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М .Ю .,
Баленко І. М., Балицька О.С., Банас Д. М., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
16.1.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25350
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«Україна-РЕСТАВРАЦІЯ»
на
вул.
ПритиськоМикільській, 4/6 у Подільському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі з
рестораном».
(ПР-9142 від 29.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,08 га - в оренду на 5 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕМОНТНОРЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Україна-РЕСТАВРАЦІЯ» на вул.
Притисько-Микільській, 4/6 у Подільському районі м. Києва для експлуатації
та обслуговування нежитлової .будівлі з рестораном».
2.
Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-25350 на розгляд постійних комісій Київської міської
ради з питань культури, туризму та інформаційної політики та з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Банас Д. М., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
16.1.14. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26395
'
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВТП ЛАНГОРА» на вул. Сирецькій, 33 у Подільському
районі м. Києва для будівництва, обслуговування та
експлуатації об'єктів дорожнього сервісу із знесенням в
межах червоних ліній будівель та споруд та влаштування
в’їздів, виїздів».
(ПР-9530 від 06.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,15 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВТП ЛАНГОРА»
на вул. Сирецькій, 33 у Подільському районі м. Києва для будівництва,
обслуговування та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу із знесенням в
межах червоних ліній будівель та споруд та влаштування в’їздів, виїздів».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Банас Д. М., Старовойт В. М.,
Кісільов І. Н. участі в голосуванні не брали.
16.1.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26162
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ЖБК «Проборіст-4» на вулиці Наталії Ужвій, 6 у

Подільському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування багатоповерхового житлового будинку».
(ПР-9309 від 23.03.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,46 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Повернути справу-клопотання К-26162 до Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) для надання документів на право
власності на квартири, оскільки житлово-будівельний (житловий)
кооператив, який здійснив будівництво багатоквартирного будинку, але на
сьогодні не є власником усіх квартир та нежитлових приміщень
багатоквартирного будинку, згідно з нормами законів України «Про
особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» та
«Про. . кооперацію»
набуває
правового
статусу
співвласника
багатоксартирного будинку на рівні з іншими власниками квартир та
нежищтвих приміщень у багатоквартирному будинку, а отже може
реалізувати своє право на одержання безоплатно у власність земельної
ділянки у порядку, встановленому ч. 2 спи 42 Земельного кодексу України.
На сьогодні Кабінетом Міністрів України не прийнято постанову,
якою б встановлювався порядок передачі безоплатно у власність чи в
постійне
користування
земельних
ділянок
співвласникам
багатоквартирного будинку, внаслідок чого немає правового механізму
реалізації норм ч. 2 спи 42 Земельного кодексу України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М.Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Банас Д.
Старовойт В. М.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
16.1.16. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-25502
,
Проект рішення «Про надання дозволу на розробленім
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ТОСАН
ІНВЕСТ» на вул. Тулузи, 1 у Святошинському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування магазину».
(ПР-9171 від 01.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «ТОСАН ІНВЕСТ» на
вул. Тулузи, 1 у Святошинському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування магазину».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-25502 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.
4. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та надходження
відповіді від Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко!. М., Балицька О. С., Банас Д .М ., Старовойт В.М.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
16.1.17. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23132
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному акціонерному товариству «ОТІС» на
вул. Чистяківській, 32 у Святошинському районі м. Києва
для облаштування та експлуатації основних, підсобних і
допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості».
(ПР-9090 від 26.02.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 4,50 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
приватному акціонерному товариству «ОТІС» на вул. Чистяківській, 32 у
Святошинському районі м. Києва для облаштування та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної,
машинобудівної та іншої промисловості».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Харченко О. В., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
16.1.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24670
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНКИ
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Інформаційно-юридична
служба
«Альфа»
на
вул. Миколи Василенка, 7а у Солом’янському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель
адміністративної будівлі».
(ПР-9066 від 26.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,05 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-юридична служба
«Альфа» ца вул. Миколи Василенка, 7а у Солом’янському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування будівель адміністративної будівлі».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» —немає.

Депутати* і Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Харченко О. В С т а р о в о й т В. М.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.
16.1.19. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26351
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
НАЦІОНАЛЬНОМУ ЮРИДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО на вул. Металістів, 17 у
Солом’янському районі м. Києва для обслуговування
житлового будинку з нежитловими (вбудованими)
приміщеннями-навчального корпусу».
(ПР-9302 від 23.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,34 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
НАЦІОНАЛЬНОМУ ЮРИДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА
МУДРОГО на вул. Металістів, 17 у Солом’янському районі м. Києва для
обслуговування житлового будинку з нежитловими (вбудованими)
приміщеннями-навчального корпусу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.>
Баленко І. М., Балицька О. С., Харченко О. В., Старовойт В. М.,
Кісільов І. П. участі в голосуванні не брали.

16.1.20. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25650
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИЇВСЬКИЙ БІЗНЕС ЦЕНТР» на вул. Глінки, 3 у
Солом’янському районі м. Києва для реконструкції ТП з
подальшим
використанням
як
торгово-офісного
приміщення».
(ПР-9305 від 23.03.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,01 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ? 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКИЙ
БІЗНЕС ЦЕНТР» на вул. Глінки, 3 у Солом’янському районі м. Києва для
реконструкції ТП з подальшим використанням як торгово-офісного
приміщення».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-25650 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Звернутися до Солом’янської районної у місті Києві державної
адміністрації для надання інформації щодо можливості відведення
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КИЇВСЬКИЙ БІЗНЕС ЦЕНТР» на вул. Глінки, 3 у Солом’янському районі
м. Києва для реконструкції ТП з подальшим використанням як торговоофісного приміщення.
4. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.
5. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та надходження
відповідей від Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та Солом ’янської районної у
місті Києві державної адміністрації.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Харченко О. В., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.

16.1.21. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25718
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щ одо відведення земельної ділянки
ТОВ «НСГ1-ГРУП» на вул. Симона Петлюри, 5 (літ. Б,
літ. В ) у Шевченківському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування господарських споруд».
(ПР-9304 від 23.03.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,02 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щ одо відведення земельної ділянки ТОВ
«НСП-ГРУП» на вул. Симона Петлюри, 5 (літ. Б, літ. В ) у Шевченківському
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування господарських споруд».

2. Звернутися до Шевченківської районної у місті Києві державної
адміністрації для надання інформації щодо можливості відведення
земельної ділянки ТОВ «НСП-ГРУП» на вул. Симона Петлюри, 5 (літ. Б,
літ. В) у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування господарських споруд.
3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо
стану благоустрою та фактичного використання земельної ділянки.
4. Повернутися до розгляду цього питання після надходження
відповідей від Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та Шевченківської районної у
місті Києві державної адміністрації.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Харченко О. В., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
16.1.22. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25747
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Суховій
Ользі
Михайлівні
на
просп. Перемоги, 23 (літ. Б) у Шевченківському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування офісної
будівлі».
(ПР-9313 від 23.03.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,01 га - в оренду на 5 років.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Суховій Ользі Михайлівні на просп. Перемоги, 23 (літ. Б) у
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування офісної
будівлі».
2. Звернутися до Шевченківської районної у місті Києві державної
адміністрації для надання інформації щодо можливості відведення
земельної ділянки громадянці Суховій Ользі Михайлівні на просп. Перемоги,
23 (літ. Б) у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування офісної будівлі.
3. Звернутися до Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) для проведення перевірки щодо
стану благоустрою та фактичного використання зазначеної земельної
ділянки.
4. Повернутись до розгляду цього питання після надходження
відповідей у від Департаменту міського благоустрою та збереження
природного середовища виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та Шевченківської районної у
місті Києві державної адміністрації.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 16, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко /. М., Балицька О. С , Харченко О. В., Старовойт В. М.
участі в голосуванні не брали.
16.2.
Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволів на
розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок юридичні особи)

16.2.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24802
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
фізичній особі - підприємцю Ланіну Віталію
Валерійовичу на вул. Крайній, 3 у Деснянському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування станції
технічного обслуговування».
(ПР-9129 від 29.02.2016)
Н а засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування , архітектури та землекористування від
05.04.2016розгляд питання було перенесено.

Земельна ділянка площею 0,07 га - в оренду на 10 років.

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
фізичній особі - підприємцю Ланіну Віталію Валерійовичу на вул. Крайній, 3 у
Деснянському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування станції
технічного обслуговування».
2.
Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-24802 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, зв’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Харченко О. В., Старовойт В. М.,
Кримчак С. О., Михайленко В. О., Міщенко О. Г. участі в
голосуванні не брали.
16.2.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26316
Проект рішення «Про надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ МАРКЕТ ЛЮКС»
на
перетині
вул.
Червоногвардійської
та
вул. Червоноткацької у Деснянському районі м. Києва для
будівництва,
експлуатації
та
обслуговування
торговельно-розважального комплексу».
(ПР-9204 від 09.03.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
05.04.2016 під час голосування рішення не було прийнято.

Проектом рішення передбачено: надання згоди на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, яка перебуває в
оренді
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМФОРТ МАРКЕТ ЛЮКС» на підставі договору оренди земельної
ділянки від 05.03.2010 №62-6-00550.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Донськой С. А.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТ
МАРКЕТ
ЛЮКС»
на
перетині
вул.
Червоногвардійської
та
вул. Червоноткацької у Деснянському районі м. Києва для будівництва,
експлуатації та обслуговування торговельно-розважального комплексу».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М , Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Михайленко В. О. участі в голосуванні не брали.
16.2.3. СЛУХАЛИ:

.

Справа-клопотання К-25850
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
. проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Нива В» на
вул. Челябінській, 15а у Дніпровському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування будівлі торговоофісного призначення».
(ПР-9168 від 01.03.2016)

.
г

: ,

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
від
05.04.2016 за пропозицією голови постійної комісії Міщенка О. Г.
розгляд питання було перенесено на наступне засідання.

Земельна ділянка площею 0,09 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Турець В. В., Петровець О. Ф., Росляков В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «Нива В» на вул. Челябінській, 15а
у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування будівлі
торгово-офісного призначення».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-25850 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики.
3. Звернутися до Дніпровської районної у місті Києві державної
адміністрації для надання інформації щодо можливості відведення
земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю «Нива В» на
вул. Челябінській, 15а у Дніпровському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівлі торгово-офісного призначення.
4. Повернутися до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
торгівлі, підприємництва та регуляторної політики та надходження
відповіді від Дніпровської районної у місті Києві державної адміністрації.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Михайленко В. О., Міщенко О. Г. участі в голосуванні не брали.
16.2.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24826
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
112

проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНКИ
громадянину Ільницькому Едуарду Станіславовичу на
просп. Оболонському, 29 в Оболонському районі м. Києва
для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі
торговельного
призначення
з
подальшою
реконструкцією».
(ПР-8950 від 17.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
15.03.2016 прийнято рішення зняти питання до розгляду
постійною комісією з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики.
Проект ріш ення підтримано постійною комісією Київської
міської ради з питань торгівлі, підприємництва та
регуляторної політики за умови вилучення слів «з подальшою
уеконстуукиією» (витяг з протоколу N211 від 30.03.2016, реєстр.
N208/286-134 від 04.04.2016).

'
-

Земельна ділянка площею 0,08 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Ільницькому Едуарду Станіславовичу на просп. Оболонському,
29 в Оболонському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
нежитлової будівлі торговельного призначення з подальшою реконструкцією»
за умови виключення із цільового призначення земельної ділянки слів «з
подальшою реконструкцією», враховуючи рішення постійної комісії
Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної
політики.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О .С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Михайленко В. О., Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
16.2.5. СЛУХАЛИ:

,

Справа-клопотання К-25828
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національному музею історії України у Другій світовій
війні. Меморіальному комплексу на вул. Лаврській, 35 у
Печерському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування
автостоянки
для
відвідувачів
Національного музею історії України у Другій світовій
війні. Меморіальний комплекс».
(ПР-8951 від 17.02.2016)

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
15.03.2016 прийнято рішення зняти питання до розгляду
постійною комісією з питань транспорту, з в ’я зку та реклами.
Проект рішення погоджено постійною комісією Київської
міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами (витяг з
протоколу № 7 від 24.03.2016, реєстр. №08/289-72 від 06.04.2016).

Земельна ділянка площею 0,16 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національному музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальному
комплексу на вул. Лаврській, 35 у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування автостоянки для відвідувачів Національного
музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О
Михайленко В. О., Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
16.2.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24619
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «Нерухомість
столиці» між пров. Виноградним, 9 та Кловським
узвозом, 4 у Печерському районі м. Києва для
будівництва та експлуатації об’єктів інженерної
інфраструктури (протизсувних споруд)».
(ПР-8986 від 19.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
15.03.2016 за пропозицією депутата Київської міської ради
Рослякова В. В. питання знято з розгляду для додаткового
вивчення.
З урахуванням листів мешканців житлових будинків №4, №4а, №6
на вул. Кловський узвіз та №4 і № 6 у Виноградному провулку вх. від
25.03.2016 №08/КО-3666 та від 13.04.2016 №08/К0-4630 з
проханням відхилити проект рішення про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки публічному акціонерному товариству «Нерухомість
столиці» між пров. Виноградним, 9 та Кловським узвозом, 4.

Земельна ділянка площею 0,27 га - в оренду на 25 років.

УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи скарги мешканців прилеглих будинків щодо
входження зазначеної земельної ділянки в межі їх прибудинкової території
та зважаючи на відсутність належним чином підтвердженого
обґрунтування щодо необхідності відведення земельної ділянки заявнику,
відхилити проект рішення «Про надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному
товариству «Нерухомість столиці» між пров. Виноградним, 9 та Кловським
узвозом, 4 у Печерському районі м. Києва для будівництва та експлуатації
об’єктів інженерної інфраструктури (протизсувних споруд)».
2. Повернути справу-клопотання К-24619 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
3. Звернутися до комунального підприємства «Спеціалізоване
управління протизсувних підземних робіт» виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) для надання
інформації щодо стану схилу та необхідності проведення протизсувних
робіт.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Кісільов І. П.,
Шарій В. В., Балицька О. С., Старовойт В. М., Михайленко В. О.,
Харченко О. В., Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
16.2.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24618
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
публічному акціонерному товариству «Нерухомість
столиці» на вул. Інститутській, 28 у Печерському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування існуючої
адміністративної будівлі».
(ПР-9040 від 23.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
15.03.2016 за пропозицією депутата Київської міської ради
Рослякова В. В. питання знято з розгляду для додаткового
вцвчення.

Земельна ділянка площею 0,59 га - в оренду на 25 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, секретаря
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Картавого І. Л. підтримати проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Нерухомість
столиці» на вул. Інститутській, 28 у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування існуючої адміністративної будівлі» за умови
надання земельної ділянки в оренду на 10років.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Бродський В. Я.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко /. М., Балицька О. С , Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Турець В. В. участі в голосуванні не брали.
16.2.8. СЛУХАЛИ:
і

з
?
:

Справа-клопотання К-25319
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «БЦ БЛ
«Башта №5» та товариству з обмеженою відповідальністю
«Приватна колекція історії туалету» на вул. Рибальській,
22 (літери А, А’) у Печерському районі м. Києва для
експлуатації та
обслуговування
адміністративних
будівель з об’єктами громадського призначення, офісами
та гостьовою автостоянкою».
(ПР-8778 від 09.02.2016)

■

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування , архітектури та землекористування від
15.03.2016 прийнято рішення відкласти розгляд проекту рішення
та звернутися до Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації щодо можливості передачі земельної ділянки в
оренду.
Виноситься на повторний розгляд згідно з листом Печерської
районної в місті Києві державної адміністрації від 08.04.2016
М І 05/02-968/12 щодо врахування при розгляді цього проекту
особливостей розташування Печерського району, в якому в умовах
ускладненого рельєфу і складної геологічної ситуації сформовано
унікальну історичну забудову.

Земельна ділянка площею 0,61 га - в оренду на 15 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, голови
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Міщенка О. Г. та відповідно до статті 120 Земельного
кодексу України відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
товариству з обмеженою відповідальністю «БЦ БЛ «Башта №5» та товариству
з обмеженою відповідальністю «Приватна колекція історії туалету» на вул.
Рибальській, 22 (літери А, А’) у Печерському районі м. Києва для експлуатації

та обслуговування адміністративних будівель з об’єктами громадського
призначення, офісами та гостьовою автостоянкою».
2.
Повернути справу-клопотання К-25319 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю
Баленко І. М.у Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О
Меліхова Т. І., Росляков В. В.у Турець В. В. участі в голосуванні не
брали.
16.3. Розгляд справ-клопотань (надання
технічної документації із землеустрою)

16.3.1. СЛУХАЛИ:
!

.

дозволів

на

розроблення

Справа-клопотання К-26606
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
технічної
документації
із
землеустрою
щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ» на вул. Олександра
Сабурова, 20а у Деснянському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування магазину продовольчих
товарів та нецродовольчих товарів».
(ПР-9692 від 14.04.2016)
Відповідно до доручення заступника міського голови - секретаря
Київської міської ради проект рішення паралельно опрацьовується
постійною комісією Київської міської ради з питань торгівлі,
підприємництва та регуляторної політики.

Проектом рішення передбачено: дозвіл на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки площею 0,0524 га в натурі (на місцевості).
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТРЕЙТ» на вул. Олександра
Сабурова, 20а у Деснянському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування магазину продовольчих товарів та непродовольчих товарів».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - 2
(Картавий І. Л., Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М , Балицька О. С., Старовойт В. М , Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
16.3.2. СЛУХАЛИ:

.

Справа-клопотання К-26270
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
технічної документації, із землеустрою щодо поділу
земельної ділянки комунальному некомерційному
підприємству «Центр первинної медико-санітарної
допомоги № 2» Солом’янського району м. Києва на
просп. Червонозоряному, 2 у Солом’янському районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування будівель
лікарні».
(ПР-9279 від 22.03.2016)

к ч

Проект рішення підтримано постійною комісією Київської міської
ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту.

Проектом рішення передбачено: поділ земельної ділянки, яка перебуває в
постійному користуванні Поліклініки №2 Солом’янського району м. Києва
на підставі державного акта на право постійного користування від 21.11.2011
№06-9-00140, площею 0,7303 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної
ділянки комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної
медико-санітарної допомоги № 2» Солом’янського району м. Києва на
просп. Червонозоряному, 2 у Солом’янському районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування будівель лікарні».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
16.3.3. СЛУХАЛИ:

_

Справа-клопотання К-25670
Проект рішення «Про надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу
земельної
ділянки
державному
підприємству
«ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНОЗЕМНИХ
ПРЕДСТАВНИЦТВ»
на
вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського,
4-6 у
Шевченківському районі м. Києва для будівництва,
експлуатації та обслуговування будинків і споруд

дипломатичного представництва, житлового комплексу
для дипломатів та адміністративного будинку ГДІП з
підземним паркінгом».
(ПР-9365 від 25.03.2016)

Проектом рішення передбачено: поділ земельної ділянки, яка перебуває у
постійному користування комунального підприємства «Генеральна дирекція
Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв» на
підставі державного акта на право постійного користування земельною
ділянкою від 17.10.2012 №01-9-00191, площею 2,3160 га.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання згоди на розроблення
технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки
державному
підприємству
«ГЕНЕРАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ
З
ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНОЗЕМНИХ
ПРЕДСТАВНИЦТВ»
на
вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-6 у Шевченківському районі
м. Києва для будівництва, експлуатації та обслуговування будинків і споруд
дипломатичного представництва, житлового комплексу для дипломатів та
адміністративного будинку ГДІП з підземним паркінгом».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М ., Балицька О. С., Старовойт В. М.> Кримчак С. О.,

Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
16.4.
Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - державні / комунальні
установи)

16.4.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24835
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Міністерству оборони України на вул. Бориспільській у
Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування адміністративно-господарських будівель
і споруд військового містечка №87».
(ПР-9067 від 26.02.2016)

Земельна ділянка площею 40,70 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Олексієнко І. С.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
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Міністерству оборони України на вул. Бориспільській у Дарницькому районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування адміністративно-господарських
будівель і споруд військового містечка №87».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Негрич М. М.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Петровець О. Ф., Турець В. В., Росляков В. В. участі в голосуванні
не брали.
16.4.2. СЛУХАЛИ:
4%
іг'й,
тЛ
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Справа-клопотання К-25606
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державній
установі
«Лабораторний
центр
на
залізничному транспорті Держсанепідслужби У країни» на
вул. Російській, 13-а у Дарницькому районі м. Києва для
експлуатації та обслуговування адміністративного
будинку».
(1ІР-9218 від 10.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,48 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
державній установі «Лабораторний центр на залізничному транспорті
Держсанепідслужби України» на вул. Російській, 13-а у Дарницькому районі
м. Києва для експлуатації та обслуговування адміністративного будинку»,
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —14, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С , Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Петровець О. Ф., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
16.4.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26219
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
базі виробничо-технологічної комплектації Національної
гвардії України на вул. Бориспільській у Дарницькому
районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
адміністративно-господарських будівель і споруд бази».
(ПР-9287 від 22.03.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 1,43 га - у постійне користування.

УХВАЛИЛИ:Підтримати проект рішення
«Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки базі
виробничо-технологічної комплектації Національної гвардії України на
вул. Бориспільській у Дарницькому районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування адміністративно-господарських будівель і споруд бази».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» 13, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Негрич М. М.).

Депутати Київської міської ради Непоп В, І., Шкуро М .Ю .,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О
Петровець О. Ф., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
16.4.4. СЛУХАЛИ:
£
і є
£

Справа-клопотання К-24667
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Дарницького району м. Києва на перетині
вул. Михайла Драгоманова та вул. Анни Ахматової у
Дарницькому
районі м, Києва для облаштування,
експлуатаціїта обслуговування
зелених насаджень
(скверу)».
(ПР-9252 від 21.03.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,74 г а - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Дарницького
району м. Києва на перетині вул. Михайла Драгоманова та вул. Анни
Ахматової у Дарницькому районі м. Києва для облаштування, експлуатації та
обслуговування зелених насаджень (скверу)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Петровець О. Ф.у Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
16.4.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25558
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Києва на вул. Миколи
Лаврухіна, 76 у Деснянському районі м. Києва для
утримання та благоустрою зелених зон і зелених
насаджень, експлуатації та обслуговування території».
,

(ПР-9002 від 22.02.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,25 га—у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Деснянського
району м. Києва на вул. Миколи Лаврухіна, 76 у Деснянському районі
м. Києва для утримання та благоустрою зелених зон і зелених насаджень,
експлуатації та обслуговування території».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М , Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Петровець О. Ф., Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
16.4.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25793
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Оболонського району м. Києва на вул. Героїв
Дніпра, 53-55 в Оболонському районі м. Києва для
створення
озеленених
територій
загального
користування».
(ПР-9286 від 22.03.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,27 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених насаджень Оболонського
району м. Києва на вул. Героїв Дніпра, 53-55 в Оболонському районі м. Києва
для створення озеленених територій загального користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Петровець О. Ф., Росляков В. В., Кісільов І. П К а р т а в и й І. Л.
участі в голосуванні не брали.
16.4.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26003
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ГЕНЕРАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ
ПРЕДСТАВНИЦТВ» на вул. Гоголівській, 44-46 у
Шевченківському районі м. Києва для організації
будівельного майданчика».
(ПР-9368 від 25.03.2016)

Земельна ділянка; площею 0,01 г а - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ДЕРЖАВНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«ГЕНЕРАЛЬНА
ДИРЕКЦІЯ
З
ОБСЛУГОВУВАННЯ
ІНОЗЕМНИХ
ПРЕДСТАВНИЦТВ»
на
вул. Гоголівській, 44-46 у Шевченківському районі м. Києва для організації
будівельного майданчика».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 12, «проти» - немає, «утрималось» - 1
(Назаренко В. Е.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю
Баленко І. М.у Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Петровець О. Ф Р о с л я к о в В. В., Картавий І. Л. участі в
Ф
голосуванні не брали.
16.4.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26267
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Національному технічному університету
України
«Київський
політехнічний інститут»
на
розі
вул. Борщагівської та вул. Академіка Янгеля у
Солом’янському районі м. Києва для упорядкування та
благоустрою існуючого скверу».
(ПР-9282 від 22.03.2016)
Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань екологічної політики.
-

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,94 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. За пропозицією депутата Київської міської ради, члена
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Назаренка В. Е. підтримати проект рішення «Про
надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Національному технічному університету України
«Київський політехнічний інститут» на розі вул. Борщагівської та
вул. Академіка Янгеля у Солом’янському районі м. Києва для упорядкування
та благоустрою існуючого скверу» за основу та рекомендувати
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) розглянути можливість
збільш ення площі земельної ділянки на 0,02 га.
2.
Повернути справу-клопотання К-26267 до Департаменту земельни
ч* ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
«я, державної адміністрації) для доопрацювання.
ПЕ.ОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
16.4.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24551
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
ДП «Науково-технічний центр «Плазмотрон» Інституту
електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії
наук України» на вул. Ежена Потьє, 9-а у
Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та
обслуговування будівель та споруд адміністративного та
науково-виробничого призначення».
(ПР-9250 від 21.03.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,09 га (земельна ділянка державної
власності) - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ДП
«Науково-технічний центр «Плазмотрон» Інституту електрозварювання
ім. Є.О. Патона Національної академії наук України» на вул. Ежена Потьє, 9-а
у Шевченківському районі м. Києва для експлуатації та обслуговування
будівель та споруд адміністративного та науково-виробничого призначення».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С , Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
16.4.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25841
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному підприємству по утриманню зелених
насаджень Шевченківського району на перетині
вул. Глибочицької
та
вул.
Лук’янівської
у
Шевченківському районі м. Києва для озеленення
території загального користування».
(ПР-9310 від 23.03.2016)

■&№,,

Проект рішення паралельно опрацьовується постійною комісією
Київської міської ради з питань екологічної політики.

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,05 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
комунальному
підприємству
по
утриманню
зелених
насаджень
Шевченківського району на перетині вул. Глибочицької та вул. Лук’янівської
у Шевченківському районі м. Києва для озеленення території загального
користування».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
16.5.
Розгляд справ-клопотань (надання дозволів на розроблення проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок - громадяни)

16.5.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23831
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гр. Богданюк Оксані Віталіївні у пров. Залежному, 15 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та
обслуговування жилого будинку, господарських будівель
і споруд».
(ПР-9119 від 29.02.2016)

Земельна ділянка площею 0,0965 г а - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Найдьонов О. В., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр.
Богданюк Оксані Віталіївні у пров. Залежному, 15 у Голосіївському районі м.
Києва для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
2. Повернути справу-клопотання К-23831 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
3. Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну ділянку для оформлення її учасникам
антитерористичної операції та сім’ям киян, які загинули під час
■проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
16.5.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23851
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Карпенко Галині Петрівні на вул. СвятоГеоргіївській, 49 у Голосіївському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель та споруд».
(ПР-9504 від 05.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Карпенко Галині Петрівні на вул. Свято-Георгіївській, 49 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд».
2.
Повернути справу-клопотання К-23851 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у

наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки.
3.
Рекомендувати Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
зарезервувати земельну ділянку для оформлення її учасникам
антитерористичної операції та сім'ям киян, які загинули під час
проведення антитерористичної операції на сході України.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С , Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
16.5.3. СЛУХАЛИ:
V

Справа-клопотання К-23869
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Бутенку Олегу Анатолійовичу на вул. 50-ій
Садовій, діл. 14 у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9153 від 01.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Бутенку Олегу Анатолійовичу на вул. 50-ій Садовій, діл. 14 у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Картавого І.Л., Римаренка С.Г., Рослякова В.В. для
додаткового вивчення цього питання. Визначити головою робочої групи
депутата Картавого І.Л.
3. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
16.5.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-21912
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці
Осієвській Антоніні Миколаївні
на
вул. Крилова, 75г у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва
і
обслуговування
жилого
будинку
господарських будівель і споруд».
(ПР-9333 від 23.03.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою Щодо відведення земельної ділянки
громадянці Осієвській Антоніні Миколаївні на вул. Крилова, 75г у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку господарських будівель і споруд».
2шфтворити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів; постійної коміси з питань містобудування, архітектури та
землекористування Картавого ІЛ., Римаренка С.Г., Рослякова В.В. для
додаткового вивчення цього питання.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання цієї робочої групи.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали,
16.5.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23042
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Лужецькому Євгену Романовичу на
вул. 52-ій Садовій, діл.61 у Дарницькому районі м. Києва
для ведення садівництва».
(ПР-9329 від 23.03.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,05 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Лужецькому Євгену Романовичу на вул. 52-ій Садовій, діл.61 у
Дарницькому районі м. Києва для ведення садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С С т а р о в о й т В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
16.5.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23210
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Даньку Григорію Володимировичу у
пров. 5-му Садовому, 8 у Деснянському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9363 від 25.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою Щодо відведення земельної ділянки
громадянину Даньку Григорію Володимировичу у пров. 5-му Садовому, 8 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
інформацію щодо того, чи потрапляє земельна ділянка до меж детального
плану території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 № 330/330.
3. Повернутися до розгляду цього питання після отримання
інформації Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В., Петровець О. Ф., Картавий І. Л. участі в
голосуванні не брали.
16.5.7. СЛУХАЛИ:

.

Справа-клопотання К-23212
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Шевченку Кирилу Валерійовичу у
прОв. 5-му Садовому, 4 у Деснянському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9423 від 30.03.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Шевченку Кирилу Валерійовичу у пров. 5-му Садовому, 4 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
інформацію щодо того, чи потрапляє земельна ділянка до меж детального
плану території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 № 330/330.
3. Повернутися до розгляду цього питання після отримання
інформації Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Кшвської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. ( ., Старовойт В. М.у Кримчак С. О.,
Росляков В. В.у Петровець О. Ф., Картавий І. Л. участі в
голосуванні не брали.
16.5.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23215
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Крайньому Олегу Юрійовичу у пров. 6-му
Садовому, 1 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9554 від 07.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.

УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ДІЛЯНКИ
громадянину Крайньому Олегу Юрійовичу у пров. 6-му Садовому, 1 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2.
Департаменту містобудування та архітектури виконавчого орган
■ Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
інформацію щодо того, чи потрапляє земельна ділянка до меж детального

плану території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 № 330/330.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після отримання
інформації Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В., Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
16.5.9. СЛУХАЛИ:
.

„1(і
(

Справа-клопотання К-23216
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Ломаченку Анатолію Миколайовичу у
пров. 5-му Садовому, 2 у Деснянському районі м. Києва
для будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9556 від 07.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Ломаченку Анатолію Миколайовичу у пров. 5-му Садовому, 2 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
2. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
інформацію щодо того, чи потрапляє земельна ділянка до меж детального
плану території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 № 330/330.
3. Повернутися до розгляду цього питання після отримання
інформації Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міськоїради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В., Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
16.5.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-23217
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

громадянину Ткаченку Юрію Івановичу у пров. 5-му
Садовому, 6 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9557 від 07.04.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Ткаченку Юрію Івановичу у пров. 5-му Садовому, 6 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
іЩ
'2. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати
інформацію щодо того, чи потрапляє земельна ділянка до меж детального
плану території селища Биківня у Деснянському районі м. Києва,
затвердженого рішенням Київської міської ради від 14.04.2016 № 330/330.
3.
Повернутися до розгляду цього питання після отримання
інформації Департаменту містобудування та архітектури виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю:,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В., Петровець О. Ф. участі в голосуванні не брали.
За пропозицією депутата Київської міської ради, заступника голови
постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
- землекористування Харченка О. В. надати доручення Департаменту
земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) підготувати перелік земельних ділянок,
які відповідно до рішень постійної комісії (за період з 01.06.2014 по
теперішній час) було рекомендовано Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)
зарезервувати
для
оформлення
учасникам
антитерористичної операції та сім’ям киян, які загинули під час
4 ■ проведення антитерористичної операції на сході України, та надання цієї
інформації на розгляд робочої групи з опрацювання питань соціального
захисту киян - учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та
членів сімей киян, які загинули під час проведення антитерористичної
операції на сході України, створеної відповідно до розпорядження
Київського міського голови від 11.11.2014 (зі змінами згідно з
розпорядженням Київського міського голови від 22.04.2015 №220).

За пропозицією депутата Київської міської ради, голови постійної
комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування
Міщенка О. Г. доручити Департаменту земельних ресурсів виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської держаної адміністрації)
надати роз’яснення з приводу передачі на розгляд постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування кадастрових справ щодо передачі земельних ділянок
юридичним та фізичним особам у власність чи користування без
затвердження детального плану території або плану зонування території
з урахуванням статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної
діяльності».

16.5.11. СЛУХАЛИ: Справа-клопотання К-26309
' ;
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
ї *!;
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
1
громадянину Дергаусову Сергію Михайловичу на
вул. Тепличній у Святошинському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9509 від 05.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Дергаусову Сергію Михайловичу на вул. Тепличній у
Святошинському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жйлого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М , Кримчак С. О.,
Росляков В. В., Петровець О. Ф М и х а й л е н к о В. О. участі в
голосуванні не брали.
16.5.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26461
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Семенову Олексію Леонідовичу на
вул. Вчительській у Солом’янському районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9516 від 06.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Семенов О. Л.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Семенову Олексію Леонідовичу на вул. Вчительській у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С , Старовойт В. М.у Кримчак С. О.,
Росляков В. В.у Петровець О. Ф.у Михайленко В. О. участі в
голосуванні не брали.
16.6.
Повторний розгляд справ-клопотань (надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадяни)

16.6.1. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-22370
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Комогорцеву Олексію Овдійовичу на вул.
Шевченка, 11-ж у Дарницькому районі м. Києва для
будівництва та обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8949 від 17.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
15.03.2016 питання було знято на додаткове вивчення робочою
групою у складі депутатів Римаренка С. Г„ Рослякова В. В., під
головуванням Картавого І. Л.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом засідання
робочої групи від 25.03.2016 (реєстр. №28 від 29.03.2016). Згідно з
протоколом рекомендувати постійній комісії відмовити у наданні
дозволу на розроблення проекту землеустрою відповідно до
частини третьої статті 24 ЗУ «Про регулювання містобудівної
діяльності».
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
05.04.2016 під час голосування рішення не було прийнято.

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.

УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи рекомендації робочої групи, викладені у протоколі
№.28 від 29.03.2016 відхилити проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Комогорцеву Олексію Овдійовичу на вул. Шевченка, 11-ж у
Дарницькому районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд» відповідно до частини третьої
статті 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
2. Повернути справу-клопотання К-22370 до Департаменту земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) для підготовки проекту рішення про відмову у
наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою.
3. Департаменту міського благоустрою та збереження природного
середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) здійснити перевірку фактичного стану
використання земельної ділянки та наявності документів на збудовані
споруди.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати^ Київської міської ради Непоп В. 1., Шкуро М .Ю .,
Баленко І. М., Балицька О. С С т а р о в о й т В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
16.6.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25612
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину
Гущину
Артему
Євгеновичу
на
вул. Національної Гвардії, 27-а у Деснянському районі
м. Києва для ведення садівництва».
(ПР-8593 від 29.01.2016)
На засіданнях постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
01.03.2016, 15.03.2016, 22.03.2016, 05.04.2016 рішення не було
прийнято.

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
Під час обговорення цього питання надійшло дві пропозиції:
- перша - підтримати проект рішення;
- друга - відхилити проект рішення.
1. Голосували: за підтримку проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гущину Артему Євгеновичу на вул. Національної Гвардії, 27-а у
Деснянському районі м. Києва для ведення садівництва».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 10, «проти» - немає, «утрималось» - 5
(Картавий І. Л., Петровець О. Ф., Харченко О. В., Назаренко В. Е.,
Меліхова Т. І.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.,. Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято
Управлінню забезпечення діяльності постійної комісії Київської
міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування надати заявнику телефони приймалень депутатів
Київської міської ради, які утримались від голосування за підтримку
проекту рішення.
Враховуючимедостатню кількість голосів для підтримання проекту рішення,
головуючим було винесено на голосування другу пропозицію: щодо
відхилення проекту рішення.
2. Голосували: за відхилення проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гущину Артему Євгеновичу на вул. Національної Гвардії, 27-а у
Деснянському районі м. Києва для ведення садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11, «проти» - немає, «утрималось» - 4
(Бродський В. Я., Міщенко О. Г., Михайленко В. О., Турець В. В.).

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
Рішення не прийнято

16.6.3. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25969
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Сидоренко Владиславі Олександрівні на
вул. Кірова, 49 у Деснянському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-8782 від 09.02.2016)
Н а засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
15.03.2016 було прийнято рішення перенести розгляд питання та
запросити на засідання комісії заявника.
Н а засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
22.03.2016 питання знято на додаткове вивчення робочою групою
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у складі депутатів Римаренка С. Г., Рослякова В. В.,
Назаренка В. Е.
Виноситься на повторний розгляд згідно з протоколом
засідання робочої групи від 01.04.2016 (реєстр. №32 від
11.04.2016). Згідно з протоколом рекомендовано постійній комісії
підтримати проект рішення.

Земельна ділянка площею 0,09 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Враховуючи рекомендації робочої групи, викладені у протоколі
№32 від 11.04.2016, підтримати проект рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Сидоренко Владиславі Олександрівні на вул. Кірова, 49 у
Деснянському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати)! Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
БаленкШ. М., Балицька О, С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
16.6.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25206
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Москаленку Олексію Михайловичу, члену
садівницького
товариства
«Залізничник»
на
вул. Призалізничній, діл.1 у Дніпровському районі
м. Києва, для ведення колективного садівництва».
(ПР-9000 від 19.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
15.03.2016 проект рішення повернуто на доопрацювання до
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
місько ї ради (Київської місько ї державно ї адміністрації).
Виноситься
на повторний розгляд згідно з листом
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
05.04.2016 №05 7024-6262.

Земельна ділянка площею 0,08 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Назаренко В. Е., Москаленко О. М., Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Москаленку Олексію Михайловичу, члену садівницького
товариства «Залізничник» на вул. Призалізничній, діл. 1 у Дніпровському
районі м. Києва, для ведення колективного садівництва».

2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-25206 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, зв’язку та реклами.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв ’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В., Міщенко О. Г'., Меліхова Т. І. участі в голосуванні
не брали.
16.6.5. СЛУХАЛИ:

■

Справа-клопотання К-25415
Проект рішення «Про надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Зінченко Катерині Михайлівні на вул. 27-мій
Садовій, 90 у Дніпровському районі м. Києва для ведення
садівництва».
(ПР-8922 від 16.02.2016)
На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування від
15.03.2016 проект рішення було повернуто на доопрацювання до
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації).
Виноситься
на повторний розгляд згідно з листом
Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
05.04.2016 №057024-6262.

Земельна ділянка площею 0,06 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд проекту рішення «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Зінченко Катерині Михайлівні на вул. 27-мій Садовій, 90 у
Дніпровському районі м; Києва для ведення садівництва».
2. Направити вищезазначений проект рішення разом з матеріалами
справи-клопотання К-25415 на розгляд постійної комісії Київської міської
ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.
3. Повернутись до розгляду цього питання після надання витягу з
протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
транспорту, зв’язку та реклами.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 14, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О
Росляков В. В., Меліхова Т. І. участі в голосуванні не брали.
16.7.
Розгляд справ-клопотань (відмова у наданні дозволів на розроблення
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок)

16.7.1. СЛУХАЛИ:

%

Справа-клопотання К-24518
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Кондратенку Артему
Петровичу на вул. Ягідній, 60/1 у Голосіївському районі
м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд».

£

(ПР-9501 від 05.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Кондратенку Артему Петровичу на вул. Ягідній, 60/1 у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель та споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В., Меліхова Т. І., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
16.7.2. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24523
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Семеновій Світлані
Мартинівні на вул. Ягідній, 60/7 «О» у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд».
(ПР-9519 від 06.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Семеновій Світлані Мартинівні на вул. Ягідній, 60/7 «О» у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М .у Балицька О. С., Старовойт В. М . , Кримчак С. О.,
Росляков В. В.у Меліхова Т. /., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
16.7.3. СЛУХАЛИ:
;

Справа-клопотання К-24517
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Цупруну Петру
Федоровичу на вул. Ягідній, 60/1 «Е» у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд».
(ПР-9520 від 06.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Цупруну Петру Федоровичу на вул. Ягідній, 60/1 «Е» у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М .у Балицька О. С., Старовойт В. М . , Кримчак С. О.,
Росляков В. В.у Меліхова Т. /., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
16.7.4. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24516
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Фомченку Олександру
Івановичу на вул. Ягідній, 60/1 «Й» у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд».
(ПР-9521 від 06.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Фомченку Олександру Івановичу на вул. Ягідній, 60/1 «И» у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.
•

•

і

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В М е л і х о в а Т.
Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
16.7.5. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24520
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Шаповал Людмилі
Давидівні на вул. Ягідній, 60/7 «Ж» у Голосіївському
районі м. Києва для будівництва та обслуговування
жилого будинку, господарських будівель і споруд».
(ПР-9540 від 06.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Шаповал Людмилі Давидівні на вул. Ягідній, 60/7 «Ж» у
Голосіївському районі м. Києва для будівництва та обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В.
Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. у Меліхова Т. /., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
16.7.6. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26122
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки Івохіну Дмитру Євгеновичу на
вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва для

індивідуального дачного будівництва та гаража».
(ПР-9297 від 23.03.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею ОД 1 г а - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Івохіну
Дмитру Євгеновичу на вул. Пухівській у Деснянському районі м. Києва для
індивідуального дачного будівництва та гаража».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М , Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В., Меліхова Т. /., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
16.7.7. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26134
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Самойленку Віктору
Володимировичу на вул. Пухівській у Деснянському
районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва
та гаража».
(ПР-9258 від 21.03.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,11 г а - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Самойленку Віктору Володимировичу на вул. Пухівській у
Деснянському районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва та
гаража».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В., Меліхова Т. І., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
16.7.8. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26127
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Плотнікову Івану

Миколайовичу на вул. Пухівській у Деснянському районі
м. Києва для індивідуального дачного будівництва та
гаража».
(ПР-9260 від 21.03.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею ОД 1 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Плотнікову Івану Миколайовичу на вул. Пухівській у
Деснянському районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва та
гаража».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М , Балицька О. С., Старовойт В. М , Кримчак С. О
Росляков В. В., Меліхова Т. /., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
16.7.9. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26133
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Матвієнку Андрію
Андрійовичу на вул. Пухівській у Деснянському районі
м. Києва для індивідуального дачного будівництва та
гаража».
(ПР-9259 від 21.03.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,11 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Матвієнку Андрію Андрійовичу на вул. Пухівській у
Деснянському районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва та
гаража».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М.у Балицька О. С., Старовойт В. М.у Кримчак С. О.,
Росляков В. В., Меліхова Т.
Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.

16.7.10. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-24341
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Гущину Артему
Євгеновичу на вул. Прикордонній, 2 у Деснянському
районі м. Києва для ведення садівництва».
(ПР-9261 від 21.03.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,12 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Гущину Артему Євгеновичу на вул. Прикордонній, 2 у
Деснянському районі м. Києва для ведення садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В М е л і х о в а Т. /., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
16.7.11. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26119
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Плотнікову Миколі
Єгоровичу на вул. Пухівській у Деснянському районі
м. Києва для індивідуального дачного будівництва та
гаража».
(ПР-9257 від 21.03.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 0,11 г а - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Плотнікову Миколі Єгоровичу на вул. Пухівській у
Деснянському районі м. Києва для індивідуального дачного будівництва та
гаража».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М , К р и м ч а к С. О.,
Росляков В. В., Меліхова Т. /., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.

16.7.12. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25872
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки гаражно-будівельному кооперативу
«СХІД-ІІ» на вул. Озерній, 5 для експлуатації та
обслуговування
автостоянки
постійного
схову
автотранспорту».
(ПР-9109 від 29.02.2016)

Земельна ділянка орієнтовною площею 1,63 га - в оренду на 10 років.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Картавий І. Л., Кулаковський Ю. П.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
гаражно-будівельному кооперативу «СХІД-ІІ» на вул. Озерній, 5 для
експлуатації
та
обслуговування
автостоянки
постійного
схову
автотранспорту».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю
Баленко І. М , Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В М е л і х о в а Т. І., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
16.7.13. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26044
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ
ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МІСЬКПАЛИВО»
на перетині вул. Маршала Гречка та просп. Правди у
Подільському районі м. Києва для розміщення та
експлуатації автозаправочного комплексу (АЗС)».
(ПР-9497 від 04.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,46 га - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
КИЇВСЬКОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«МІСЬКПАЛИВО» на перетині вул. Маршала Гречка та просп. Правди у
Подільському районі м. Києва для розміщення та експлуатації
автозаправочного комплексу (АЗС)».

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М , Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В М е л і х о в а Т. /., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
16.7.14. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26165
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
Київському
комунальному
виробничому
підприємству
«Міськпаливо»
на
вул. Велика Кільцева у Святошинському районі м. Києва
для розміщення та експлуатації автозаправного
комплексу (АЗК)».
(ПР-9490 від 04.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,32 г а - у постійне користування.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
Київському комунальному виробничому підприємству «Міськпаливо» на
вул. Велика Кільцева у Святошинському районі м. Києва для розміщення та
експлуатації автозаправного комплексу (АЗК)».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. у Меліхова Т. /., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
16.7.15. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26110
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Матвійчуку Олександру
Володимировичу у Солом’янському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9176 від 01.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко 7. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В., Меліхова Т. І., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
16.7.16. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26107
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Матвійчуку Олександру
Володимировичу у Солом’янському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9175 від 01.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Матвійчуку Олександру Володимировичу у Солом’янському
районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю
Баленко І. М.у Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.у
Росляков В. В., Меліхова Т.
Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
16.7.17. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26102
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Плаксію Петру
Михайловичу на вул. Кадетський гай та вул. Івана Пулюя
у Солом’янському районі м. Києва для ведення
садівництва».
(ПР-9162 від 01.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Плаксію Петру Михайловичу на вул. Кадетський гай та
вул. Івана Пулюя у Солом’янському районі м. Києва для ведення
садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В., Меліхова Т. І., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
16.7.18. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26103
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Плаксію Петру
Михайловичу на вул. Кадетський гай та вул. Івана Пулюя
у Солом’янському районі м. Києва для ведення
садівництва».
(ПР-9163 від 01.03.2016)

Земельна ділянка площею 0,12 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Плаксію Петру Михайловичу на вул. Кадетський гай та
вул. Івана Пулюя у Солом’янському районі м. Києва для ведення
садівництва».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» —13, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В М е л і х о в а Т. /., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
16.7.19. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26018
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної
ділянки
громадянину
Морозу
Івану
Анатолійовичу у мікрорайоні Жуляни у Солом’янському

районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
(ПР-9492 від 04.04.2016)

Земельна ділянка площею ОДО га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Морозу Івану Анатолійовичу у мікрорайоні Жуляни у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В., Меліхова Т. /., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
16.7.20. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-25208
Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянці Шаман Юлії Олександрівні
на вул. Трояндовій, 52 у Солом’янському районі м. Києва
для будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9482 від 04.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,07 г а - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянці Шаман Юлії Олександрівні на вул. Трояндовій, 52 у
Солом’янському районі м. Києва для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В., Меліхова Т. /., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
16.7.21. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання К-26010

Проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину Нгуєн Чунг Вьєт на вул.
Донській, 21а у Солом’янському районі м. Києва для
будівництва і обслуговування жилого будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9488 від 04.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,07 га - у власність.
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову у наданні дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
громадянину Нгуєн Чунг Вьєт на вул. Донській, 21а у Солом’янському районі
м. Києва для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських
будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В., Меліхова Т. І., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.
16.7.22. СЛУХАЛИ:

Справа-клопотання А-21882
Проект рішення «Про відмову громадянці Голуб Світлані
Олексіївні у наданні дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд».
(ПР-9537 від 06.04.2016)

Земельна ділянка площею 0,10 га
ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про відмову громадянці Голуб
Світлані Олексіївні у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 13, «проти» —немає, «утрималось» —немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.у
Баленко І. М.у Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В.у Меліхова Т. І., Банас Д. М. участі в голосуванні не
брали.

17.Різне (розгляд листів, розгляд та затвердження протоколів засідань робочих
груп) - матеріали додаються.

17.1. СЛУХАЛИ:

Розгляд звернення депутата Київської міської ради
О. Пабата №08/279/08/515-280 від 03.02.2016 (вх. №08/1715
від 03.02.2016) з проханням розібратися в ситуації, яка
виникла з приводу частини земельної ділянки Київського
міського клінічного онкологічного центру за адресою:
вул. Верховинна, 69 Святошинського району м. Києва
(стосується
кадастрової
справи
А-18496)
матеріали додаються.
З урахуванням витягу з протоколу №10 засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціального
захисту від 16.03.2016, відповідно до якого прийнято рішення
підтримати звернення депутата Київської міської ради О. Пабата
№08/279/08/515-280 від 03.02.2016.
(звернення депутата Київської міської ради
О. Пабата
№08/279/08/515-280 від 03.02.2016 (вх. №08/1715 від 03.02.2016) з
додатками - на 16-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Петровець О. Ф.
УХВАЛИЛИ: 1. Перенести розгляд звернення депутата Київської міської ради
О. Пабата №08/279/08/515-280 від 03.02.2016 (вх. №08/1715 від 03.02.2016) з
проханням розібратися в ситуації, яка виникла з приводу частини земельної
ділянки Київського міського клінічного онкологічного центру за адресою:
вул. Верховинна, 69 Святошинського району м. Києва (стосується кадастрової
справи А-18496) на наступне засідання постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, на яке
запросити заявника.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
17.2. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа представників мешканців будинків на
вул. В. Дубініна, 4, вул. Жуковського, 4, просп. 40-річчя
Жовтня, 100/2, вул. Бурмістенка, 3 від 10.02.2016 вх.
№08/КО-1359 з проханням вжити заходів щодо припинення
будівництва на вул. В. Дубініна, 2, літера А у
Голосіївському районі м. Києва та розгляд листа адвоката
Громова С.М. від 01.03.2016 вх. №08/3497 щодо
незаконного будівництва на вул. В. Дубініна, 2-а матеріали додаються.
З урахуванням листа Департаменту земельних ресурсів від 09.03.2016
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вх. №057021-4377.
З урахуванням листа Департаменту містобудування та архітектури
від 09.03.2016вх. №055-2072.
З урахуванням звернення мешканців будинків н а вул. В. Дубініна, 4, у
пров. Жуковського, 4, на вул. Бурмістенка, 3, просп. Голосіївському,
100/2 від 06.04.2016 вх. №08/КО-4297 щодо наявних порушень умов
договору оренди земельної ділянки.
(лист представників мешканців будинків на вул. В. Дубініна, 4,
вул. Жуковського, 4, просп. 4О-річчя Жовтня, 100/2, вул. Бурмістенка,
З від 10.02.2016 вх. №08/КО-1359; лист адвоката Громова С.М. від
01.03.2016 вх. №08/3497; лист Департаменту земельних ресурсів від
09.03.2016 вх. №057021-4377; лист Департаменту містобудування
та архітектури від 09.03.2016 вх. №055-2072; звернення мешканців
будинків на вул. В. Дубініна, 4, у пров. Жуковського, 4, на
вул. Бурмістренка, 3, просп. Голосіївському, 100/2 від 06.04.2016
вх. №08/КО-4297 - на 61-ому арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Відкласти розгляд листа представників мешканців будинків на
вул, В. Дубініна, 4, вул. Жуковського, 4, просп. 40-річчя Жовтня, 100/2,
вул. Бурмістенка, 3 від 10.02.2016 вх. №08/КО-1359 з проханням вжити
заходів щодо припинення будівництва на вул. В. Дубініна, 2, літера А у
Голосіївському районі м. Києва та розгляд листа адвоката Громова С.М. від
01.03.2016 вх. №08/3497 щодо незаконного будівництва на вул. В. Дубініна,
2-а.
2. Створити робочу групу у складі депутатів Київської міської ради,
членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Міщенка О. Г., Негрича М. М., Зубка Ю. Г. Визначити
головою робочої групи депутата Негрича М. М.
3. Звернутися до Департаменту державної архітектурно-будівельної
інспекції у м. Києві для надання інформації щодо законності будівництва.
4. Повернутися до розгляду цього питання після надання протоколу
засідання робочої групи та відповіді від Департаменту державної
архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М Б а л и ц ь к а О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
17.3. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа заступника голови виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) П. Пантелеєва від 09.03.2016 №003-424 (вх.
№08/4060 від 12.03.2016) з проханням надати прізвища,
імена, по батькові та контактні телефони депутатів та
посадових осіб, які будуть брати участь у роботі комісії
Київської міської ради із забезпечення реалізації житлових
прав мешканців гуртожитків - матеріали додаються.

(лист заступника голови виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) П. Пантелеєва від
09.03.2016№003-424 (вх. №08/4060 від 12.03.2016) - на 1-му арк).

УХВАЛИЛИ: Взяти до відома лист заступника голови виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
П. Пантелеєва від 09.03.2016 №003-424 (вх. №08/4060 від 12.03.2016) та
делегувати для участі в роботі комісії Київської міської ради із забезпечення
реалізації житлових прав мешканців гуртожитків депутатів Київської міської
ради, членів постійної комісії з питань містобудування, архітектури та
землекористування Марченка Романа Вікторовича (тел. 537-07-53) та
Картавого Івана Леонідовича (тел.247-08-99).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
17.4. СЛУХАЛИ:

Розгляд
листа
Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 25.02.2016 №05707
3637 (вх. №08/3456 від 29.02.2016) стосовно питання
приватного акціонерного товариства «Компанія Катран», а
саме: про внесення змін до договору оренди земельних
ділянок на вул. Новопольовій, 2 у Солом’янському районі
м. Києва від 17.06.2008 №72-6-00520 (зі змінами) матеріали додаються.
(лист Департаменту земельних ресурсів від 25.02.2016 №05707-3637
(вх. №08/3456 від 29.02.2016) з додатками - на 36-ти арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Харченко О. В., Кулаковський Ю. П., Цвях О. М.
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти до відома лист Департаменту земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 25.02.2016 №05707-3637 (вх. №08/3456 від 29.02.2016)
стосовно питання приватного акціонерного товариства «Компанія Катран», а
саме: про внесення змін до договору оренди земельних ділянок на
вул. Новопольовій, 2 у Солом’янському районі м. Києва від 17.06.2008 №72-6
00520 (зі змінами).
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) надати на чергове
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування розуяснення щодо
можливості підтримання звернення приватного акціонерного товариства
«Компанія Катран» та приведення договору оренди у відповідність до

чинного законодавства, а саме: виключення окремих зобов’язань
товариства (абзаців 13,14,15 підпункту 8.4 договору оренди).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
17.5. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа депутата Київської міської ради
Кримчака С. О. від 16.03.2016 №08/279/198786 (вх.
№08/4287 від 16.03.2016) стосовно коригування меж ДПТ
мікрорайону Жуляни в Солом’янському районі м. Києва та
внесення змін до рішення Київської міської ради від
13.11.2013 №518/10006 «Про затвердження міської
програми створення (оновлення) містобудівної документації
у м. Києві» (в частині ДПТ мікрорайону Жуляни в
Солом’янському районі м. Києва та ДПТ, обмеженої
проспектом Глушкова) - матеріали додаються.
(лист депутата Київської міської ради Кримчака С. О. від 16.03.2016
№08/279/198786 (вх. №08/4287 від 16.03.2016) з додатками - на 7-ми
арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати лист депутата Київської міської ради
Кримчака С. О. від 16.03.2016 №08/279/198786 (вх. №08/4287 від 16.03.2016)
стосовно коригування меж ДПТ мікрорайону Жуляни в Солом’янському
районі м. Києва та внесення змін до рішення Київської міської ради від
13.11.2013 №518/10006 «Про затвердження міської програми створення
(оновлення) містобудівної документації у м. Києві» (в частині ДПТ
мікрорайону Жуляни в Солом’янському районі м. Києва та ДПТ, обмеженої
проспектом Глушкова).
2. Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
здійснити організаційно-правові заходи щодо ініціювання внесення змін до
рішення Київської міської ради від 13.11.2013 №518/10006 «Про
затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної
документації у м. Києві» в частині коригування меж наступної
містобудівної документації:
- ДПТ мікрорайону Жуляни в Солом’янському районі м. Києва
(включаючи територію аеропорту, територію в межах вул. Народного
Ополчення, Ернста, Івана Пулюя, Вільямса, Трутенка, з урахуванням
суміжної розробки ДПТ вздовж річки Совки та верхнім каскадом Совських
ставків);
- ДПТ обмеженої проспектом Глушкова з урахуванням
перспективного розвитку території між вул. Вільямса-Трутенка та
вул. Ломоносова.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. /., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
17.6. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа депутата Київської міської
ради
Богатова К. В. від 17.03.2016 №08/279/08/011-40 (вх.
№08/0-3644 від 24.03.2016) щодо розгляду заяви члена ГО
«Фонд інвалідів Чорнобиля Оболонського району» матеріали додаються.
(лист депутата Київської міської ради Богатова К. В. від 17.03.2016
№08/279/08/011-40 (вх. № 08/0-3644 від 24.03.2016) - на 3-ох арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Максименко В. І., Поліщук О. Г.
УХВАЛИЛИ:
1. Підтримати лист депутата Київської міської ради
БогатоваК. В. від 17.03.2016 №08/279/08/011-40 (вх. №08/0-3644 від
24.03.2016) щодо розгляду заяви члена ГО «Фонд інвалідів Чорнобиля
Оболонського району» Обертинського М. І.
2. Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) розглянути
можливість відведення земельної ділянки для будівництва кооперативного
будинку з однокімнатних квартир для інвалідів - ліквідаторів аварії на
Чорнобильській атомній електростанції ГО «Фонд інвалідів Чорнобиля
Оболонського району».
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - 1 (Росляков В. В ), «утрималось» немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шарій В. В.,
Балицька О. С., Харченко О. В., Шкуро М. Ю., Меліхова Т. І.
участі в голосуванні не брали.
17.7. СЛУХАЛИ:

Розгляд
листа
голови
правління
садово-дачного
кооперативу «ЕНТУЗІАСТ» від 18.03.2016 №4 (вх.
№08/4488 від 18.03.2016) стосовно оформлення в оренду
земельної ділянки, яку експлуатує СДК «ЕНТУЗІАСТ» матеріали додаються.
До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування надійшов лист Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від 17.03.2016 №18-26-7777.3
4114/2-16 щодо погодження проекту землеустрою.
(лист голови правління садово-дачного кооперативу «ЕНТУЗІАСТ» від
18.03.2016 №4 (вх. №08/4488 від 18.03.2016); лист Головного
управління Держгеокадастру у м. Києві від 17.03.2016 №18-26-7777.3
4114/2-16 - на 5-ох арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Цвях О. М., Кулаковський Ю. П., Меліхова Т. І.
УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати лист голови правління садово-дачного
кооперативу «ЕНТУЗІАСТ» від 18.03.2016 №4 (вх. №08/4488 від 18.03.2016)
стосовно оформлення в оренду земельної ділянки, яку експлуатує СДК
«ЕНТУЗІАСТ».
2. Головному управлінню Держгеокадастру у м. Києві розглянути
можливість внесення кадастрової справи Л-7971 до Державного
земельного кадастру у випадку її надходження.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М , Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
17.8. СЛУХАЛИ:

Затвердження протоколу засідання робочої групи від
23.03.2016 (реєстр. №26 від 29.03.2016), створеної
24.12.2015 на засіданні постійної комісії Київської міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування для додаткового вивчення інформації,
викладеної
в
листі
представників
громадськості
Дарницького району («Орхідея-3») від 15.12.2015 (вх.
№08/КО-12450 від 17.12.2015) щодо ситуації, яка склалася
навколо земельних ділянок обслуговуючого кооперативу
«Садово-дачний кооператив «Орхідея-3» у мікрорайоні
Осокорки у Дарницькому районі м. Києва - матеріали
додаються.
До постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури
та
землекористування
надійшло
звернення
представників
обслуговуючого
кооперативу
«Садово-дачний
кооператив «Орхідея-3» від 19.04.2016 вх.№08/6768 щодо
недопущення надання дозволу на розробку технічної документації для
індивідуальної приватизації.
(протокол засідання робочої групи від 23.03.2016 (реєстр. №26 від
29.03.2016), створеної 24.12.2015 на засіданні постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування; лист обслуговуючого кооперативу «Садоводачний кооператив «Орхідея-3» від 19.04.2016 вх.№08/6768 - на 4-ох
арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Цвях О. М., Картавий І. Л., Михайленко В. О.,
Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: 1. Затвердити протокол засідання робочої групи від 23.03.2016
(реєстр. №26 від 29.03.2016), створеної 24.12.2015 для додаткового вивчення
інформації, викладеної в листі представників громадськості Дарницького
району («Орхідея-3») від 15.12.2015 (вх. №08/КО-12450 від 17.12.2015) щодо
ситуації, яка склалася навколо земельних ділянок обслуговуючого

кооперативу «Садово-дачний кооператив «Орхідея-3» у мікрорайоні Осокорки
у Дарницькому районі м. Києва.
2.
Звернутись до Головного управління Держгеокадастру у м. Києві для
надання пропозицій та роз’яснень постійній комісії та заявникам
стосовно можливості вирішення питання, викладеного в листі
представників
громадськості Дарницького району
(«Орхідея-3»)
СухіноїМ.І. та Мартиненко М.А. від 15.12.2015, а саме: зняття з
реєстрації в Державному земельному кадастрі ділянки №8002 та надання
дозволу громадянам на розробку технічної документації для індивідуальної
приватизації.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
17.9. СЛУХАЛИ:

Затвердження протоколу засідання робочої групи від
24.03.2016 (реєстр. №30 від 01.04.2016), створеної
15.03.2016 на засіданні постійної комісії Київської міської
ради
з
питань
містобудування,
архітектури
та
землекористування для додаткового вивчення кадастрових
справ А-18073, А-18074, А-18075, А-18076 - матеріали
додаються.
(протокол засідання робочої групи від 24.03.2016 (реєстр. №30 від
01.04.2016), створеної 15.03.2016 на засіданні постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування - на 3-ох арк).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Турець В. В.
УХВАЛИЛИ: Затвердити протокол засідання робочої групи від 24.03.2016
(реєстр. №30 від 01.04.2016), створеної 15.03.2016 на засіданні постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування для додаткового вивчення кадастрових справ А-18073, А18074, А-18075, А-18076.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали,
17.10. СЛУХАЛИ:

Затвердження протоколу засідання робочої групи від
24.03.2016 (реєстр. №36 від 14.04.2016), створеної
15.03.2016 на засіданні постійної комісії Київської міської
ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування для розгляду депутатського звернення
Кісільова І.П. № 08/3114 від 24.02.2016 щодо вивчення
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конфліктної ситуації по забудові між вулицями Баумана та
Толбухіна у Шевченківському районі м. Києва.
(протокол засідання робочої групи від 24.03.2016 (реєстр. №36 від
14.04.2016), створеної 15.03.2016 на засіданні постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування - на 3-ох арк.).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кісільов І. П.
УХВАЛИЛИ: Затвердити протокол засідання робочої групи від 24.03.2016
(реєстр. №36 від 14.04.2016), створеної 15.03.2016 на засіданні постійної
комісії Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування для розгляду депутатського звернення Кісільова І. П.
№ 08/3114 від 24.02.2016 щодо вивчення конфліктної ситуації по забудові між
вулицями Баумана та Толбухіна у Шевченківському районі м. Києва.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М,,, Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
17.11. СЛУХАЛИ:

Повторний розгляд листа Печерської районної в місті
Києві державної адміністрації від 01.03.2016 №105/02
494/13 щодо припинення ТОВ «Житлово-будівельний
комплекс «Митець» права постійного користування
земельною
ділянкою
за
адресою:
вул. ТЦорса
(Є. Коновальця), 32 у Печерському районі м. Києва матеріали додаються.
(лист Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від
01.03.2016 №105/02-494/13 - на 1-ому арк).

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд листа Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації від 01.03.2016 №105/02-494/13 щодо припинення ТОВ
«Житлово-будівельний комплекс «Митець» права постійного користування
земельною ділянкою за адресою: вул. Щорса (Є. Коновальця), 32 у
Печерському районі м. Києва на наступне засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.
17.12. СЛУХАЛИ:

Розгляд листа ТОВ «АЙ СІ ТІ» від 07.04.2016 №07/04

(вх.№08/5972 від 08.04.2016) з проханням під час
ухвалення рішення Київської міської ради «Про передачу
товариству з обмеженою відповідальністю «АЙ СІ ТІ»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування
адміністративної будівлі на вул. Кудряшова, 9 у
Солом’янському районі м. Києва» залишити пункт З,
передбачений в проекті рішення (ПР-8968 від 18.02.2016
до кадастрової справи А-22177) - матеріали додаються.
(лист ТОВ «АЙ СІ ТІ» від 07.04.2016 №07/04 (вх.№08/5972 від
08.04.2016) - на 2-х арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, члена постійної
комісії з питань містобудування, архітектури та землекористування
Михайленка В.О. підтримати лист ТОВ «АЙ СІ ТІ» від 07.04.2016 №07/04
(вх.№08/5972 від 08.04.2016), в якому заявник звертається з проханням під час
розгляду на пленарному засіданні сесії Київської міської ради проекту
рішення «Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «АИ СІ ТІ»
земельної ділянки для експлуатації та обслуговування адміністративної
будівлі на вул. Кудряшова, 9 у Солом’янському районі м. Києва» залишити
пункт 3, передбачений в проекті рішення (ПР-8968 від 18.02.2016 до
кадастрової справи А-22177), відповідно розглядати проект рішення у
редакції, запропонованій суб’єктом подання - Департаментом земельних
ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» -15, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М. Ю.,
Баленко І. М., Балицька О. С., Старовойт В. М., Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.

Питання, винесені на розгляд додатково, прийняті рекомендації,
висновки та інші рішення постійної комісії Київської міської ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування
18. СЛУХАЛИ: Проект рішення «Про внесення змін до рішення Київської
міської ради від 14 квітня 2016 №326/326 «Про передачу в
іпотеку майна комунальної власності територіальної громади
міста Києва» (від 15.04.2016 №08/231-1843/ПР) за поданням
депутата Київської міської ради С. Артеменка —матеріали
додаються.
Згідно з дорученням заступника міського голови - секретаря Київської
міської ради проект рішення паралельно опрацьовується постійними
комісіями Київської міської ради:
з питань власності;

з питань житлово-комунального господарства та паливноенергетичного комплексу;
з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

-

(копія проекту рішення з пояснювальною запискою та додатками до нього - на
6-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г.
УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення «Про внесення змін до рішення
Київської міської ради від 14 квітня 2016 №326/326 «Про передачу в іпотеку
майна комунальної власності територіальної громади міста Києва» (від
15.04.2016 №08/231-1843/ПР).
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» - 18, «проти» - немає, «утрималось» - немає.

Депутати Київської міської ради Харченко О. В., Балицька О.С.,
Ш арій В. В., Непоп В. І. участі в голосуванні не брали.

19. СЛУХАЛИ: Пропозицію депутата Київської міської ради, першого
заступника голови постійної комісії з питань містобудування,
архітектури та землекористування Кісільова І. П. щодо
розгляду листа товариства з обмеженою відповідальністю
«ДОЗОР ЛТД» від 18.04.2016 вх. №08/6652 щодо врахування
при розгляді проекту рішення «Про затвердження
детального плану території в межах просп. Возз’єднання,
залізниці, просп. Броварський, Русанівського каналу у
Дніпровському районі м. Києва» цільового призначення
земельної ділянки «будівництво, експлуатація та
обслуговування
житлового
комплексу з
пунктом
централізованої системи пожежного спостереження», яка
знаходиться в оренді ТОВ «ДОЗОР ЛТД» на підставі договору
оренди земельної ділянки від 03.08.2014 №66-6-00175 матеріали додаються.
(лист ТОВ «ДОЗОР ЛТД» від 18.04.2016 вх. №08/6652 та додатки до
нього - на 10-ти арк.)

ВИСТУПИЛИ: Міщенко О. Г., Кісільов І. П., Петровець О. Ф., Турець В. В.,
Марченко В. П.
УХВАЛИЛИ: За пропозицією депутата Київської міської ради, першого
заступника голови постійної комісії з питань містобудування,
архітектури та землекористування Кісільова І. П. підтримати звернення
ТОВ «ДОЗОР ЛТД» 18.04.2016 вх. №08/6652 та врахувати його при розгляді
проекту рішення «Про затвердження детального плану території в
межах просп. Возз’єднання, залізниці, просп. Броварський, Русанівського
каналу у Дніпровському районі м. Києва» на черговому пленарному засіданні
сесії Київської міської ради.
ПРОГОЛОСУВАЛИ: «за» — 14, «проти» — немає, «утрималось» — 1
(Картавий І. Л.).

т
Депутати Київської міської ради Непоп В. І., Шкуро М . Ю.,
Баленко І. М .у Балицька О. С., Старовойт В. М .у Кримчак С. О.,
Росляков В. В. участі в голосуванні не брали.

і

Голова комісії

О. Г. Міщенко

Секретар комісії

І. Л. Картавий
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Голові постійної комісії Київської
міської ради з питань
містобудування, архітектури та
землекористування
Міщенку О.Г.
01040, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

ОКРЕМА ДУМКА
Депутата Київської міської ради Римаренка С.Г. до протоколу засідання постійної комісії
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування, яке
відбулося 19 квітня 2016 року

На засіданні постійної комісії Київської міської" ради з питань
містобудування, архітектури та землекористування, яке відбулося 19 квітня
2016 року розглядалося питання (№ 15.3.16 порядку денного) «Розгляд
кадастрових справ (поновлення договорів оренди та внесення змін до них)».
Пропонувалося Товариству з обмеженою відповідальністю «БК
БУДІНВЕСТГРУП», м. Київ, р-н Святошинський, в межах Кільцевої дороги,
вулиць Зодчих та Сім’ї Сосніних, поновити на 10 років договір оренди
земельних ділянок від 16.02.2006 № 75-6-0026.
Відповідно до результатів розгляду даного питання постійною комісією
Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та
землекористування ухвалила рішення підтримати даний проект рішення.
Проте, під час голосування по питанню № 15.3.16 (кадастрова справа А22212) я не висловив жодної позиції, а тому не приймав участі у голосуванні.
Враховуючи вигцевикладене, прошу додати мою окрему думку до протоколу
засідання постійної комісії Київської міської ради з питань містобудування,
архітектури та землекористування, яке відбулося 19 квітня 2016 року, внести

відповідні зміни до результатів голосування, включивши мене до переліку
депутатів, які участі у голосуванні не брали.

З повагою,
депутат Київської міської ради

Вик: поміч., Страшний Олексій Олександрович,
067-998-17-18
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С.Г. Римаренко

